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PALEOLIT
Wprowadzenie
Sympatycy przeszłości oraz pierwsi archeolodzy badający pozostałości kultury
materialnej paleolitu, zwanego też starszą epoką kamienia, już w drugiej połowie
XIX wieku poczynili starania, aby podzielić ten najdłuższy okres w dziejach ludzkości
na etapy. Podstawą tego podziału, który siłą tradycji obowiązuje do dnia dzisiejszego, stały się różnorodne cechy przedmiotów kamiennych, postrzeganych wówczas
jako „wizytówki” wymarłych grup ludzkich. Już od wielu dekad wiadomo jednak, iż
wyodrębnienie okresów zwłaszcza w starszych odcinkach paleolitu ma charakter
umowny, ponieważ zmiany narzędzi kamiennych, które starano się zamknąć w etapach, a te przypisać określonym gatunkom człowieka, w rzeczywistości zachodziły
w sposób bardziej złożony niż ewolucja roślin lub zwierząt. Rozwój kultury materialnej ilustrujący różnego rodzaju aktywność człowieka i jego upodobania przebiegał przynajmniej do pewnego momentu nierównolegle do zmian fenotypów
ludzkich. Różnorodne innowacje techniczne pojawiały się i znikały, często bez szans
na ich kontynuację. Dopiero w pozostałościach datowanych od około 50 tys. lat
temu można dostrzec pewne różnice w kulturze materialnej człowieka archaicznego i współczesnego anatomicznie, będące następstwem powolnego rozejścia się
dróg rozwoju poznawczego i społecznego.
Człowiek na swojej długiej ścieżce rozwoju lub raczej wielu nakładających się
na siebie ścieżkach stawał się istotą coraz bardziej złożoną. O ile na początku można
raczej mówić o społeczno-biologicznym charakterze jego egzystencji, czyli bardzo
zbliżonym do wielu gatunków naczelnych, o tyle w późniejszym okresie, zapewne
wskutek zmian o podłożu somatycznym i społecznym, doszło do rozwoju narzędzi
kulturowych, którego motorem stała się komunikacja werbalna i postępujące zmiany neurofizjologiczne. Łącznie wpłynęło to na dużo lepszy niż wcześniej przekaz
doświadczeń i utrwalanie się więzi wewnątrzgrupowych. Nie bez znaczenia stało
się powiększanie liczebności stałych grup (do ponad 150 osób), a z czasem przystosowanie do eksploatacji różnych stref geograficzno-klimatycznych, co zwiększyło
szanse zdobywania pożywienia poza wąskim obszarem ekumeny. Istotny udział
w sukcesie adaptacyjnym miał rozwój technik wytwarzania trwałych, wykonanych
z różnych surowców narzędzi. Wyposażenie to umożliwiło zdobywanie pożywienia
na drodze łowiectwa i zbieractwa. Milowym krokiem w rozwoju człowieka stał się
dynamiczny rozwój kultury symbolicznej będącej czymś w rodzaju spoiwa ówczesnych więzi międzyludzkich.
Autorzy tej części opracowania postawili sobie zadanie przedstawienia najbardziej doniosłych i zarazem zastanawiających odkryć ze starszej epoki kamienia
z Górnego Śląska. Prezentując dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie, uznali,
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że najkorzystniejszym sposobem będzie zachowanie układu chronologicznego prezentacji: od najstarszych do najmłodszych śladów. Zagadnienie zasiedlenia i eksploatacji Górnego Śląska przez człowieka w paleolicie oparto oczywiście na pewnym
modelu, którego fundamenty tworz������������������������������������������
ą�����������������������������������������
porównawcza analiza źródeł archeologicznych datowanych na plejstocen oraz wiedza na temat zachowań współczesnych
społeczności łowców i zbieraczy w określonym środowisku, którą udostępnia nam
antropologia kultury.

Pytania o początki
Najstarszy etap adaptacji i rozwoju kultury człowieka określany mianem paleolitu dolnego początkami sięga prawie 3 mln lat. Właśnie na ten okres są datowane najstarsze narzędzia kamienne znalezione w Afryce w dolinie rzeki Omo
(Etiopia) oraz na zachodnim brzegu jeziora Turkana (Kenia). Trwał on niewspółmiernie długo w stosunku do późniejszych okresów: w Europie do około 300 tys.
lat temu (ryc. 1). W ciągu tego czasu doszło do kilku istotnych wydarzeń, których
dalekie echa w postaci znalezisk narzędzi kamiennych odkryto na Górnym Śląsku
lub w jego sąsiedztwie. Przede wszystkim należy wspomnieć o rozprzestrzenieniu
się człowieka poza kontynent afrykański przez przedstawicieli Homo erectus, tj. człowieka wyprostowanego, który już co najmniej 1,78 mln lat temu dotarł do rejonu
obecnej Gruzji. Świadczą o tym pozostałości szczątków ludzkich oraz wyroby kamienne odkryte w miejscowości Dmanisi, położonej powyżej 41° szerokości geograficznej. Prawdopodobnie w tym samym lub nieco późniejszym okresie gatunek
ten skolonizował niektóre obszary Azji Południowo-Wschodniej, a ściślej – obszar
obecnej wyspy Jawy (stanowiska Sangiran i Mojokerto). Południowe obrzeża Europy położone na zachód od Morza Czarnego były penetrowane przez człowieka
jednak w dużo późniejszym okresie (około 1–0,8 mln lat temu: Półwyspy Iberyjski
i Apeniński). Prawdopodobnie dopiero około 0,7 mln lat temu następca Homo erectus, tj. człowiek z Heidelbergu (nazwa pochodzi od okolic Heidelbergu, gdzie ponad
100 lat temu dokonano odkrycia czaszki tej istoty), poszerzając swoje terytorium,
rozpoczął wędrówkę do krain europejskich położonych na północ od Alp i Karpat.
Wskazuje na to odkrycie wyrobów kamiennych w sedymentach stanowiska Pakefield (52° szerokości geograficznej, Wielka Brytania), których wiek odpowiadałby
interglacjałowi augustowskiemu.
Z Europy Środkowej najstarsze ślady tego etapu są odnoszone do 500 tys.
lat temu. Najpewniejsze znaleziska, których związek z aktywnością człowieka nie
budzi żadnych wątpliwości, a ponadto ich wiek został ustalony metodami chronometrycznymi i biostratygraficznymi są datowane dopiero na 400–370 tysięcy lat
temu. Mowa o pozostałościach odkrytych we wschodnich Niemczech (Bilzingsleben, Turyngia i Schöningen, Saksonia) oraz na Nizinie Panońskiej (Vértesszőlős). Ich
twórcą był człowiek heidelberski. Choć pojemność jego czaszki była stosunkowo
nieduża oraz inne cechy szkieletu postkranialnego zdradzały wiele cech wspólnych z przodkami, to ludzie ci potrafili już posługiwać się ogniem, a także oprócz
rozpowszechnionego padlinożerstwa (nekrofagii) od czasu do czasu polowali na
średniej wielkości zwierzęta.
Oczywiście można spytać, dlaczego w Europie Środkowej jedynie co kilkadziesiąt lat natrafiamy na tego rodzaju pozostałości, podczas gdy z zachodniej części
basenu śródziemnomorskiego niemalże każdego roku otrzymujemy sygnały o wciąż
nowych znaleziskach narzędzi oraz kości ludzkich. Widoczna dysproporcja wynikać
może z kilku przyczyn, z których za najbardziej prawdopodobną uznajemy rzadką
obecność człowieka w tych rejonach Europy z powodu niewielkiej jeszcze populacji
ludzi oraz trudnych warunków klimatycznych i środowiskowych. Warto zauważyć, że
najpewniejsze dane z Europy Środkowej pochodzą najczęściej z ciepłych okresów,
co prawdopodobnie ma związek z trudnościami rozszerzania ekumeny w chłodnych
okresach z powodu braku rozbudowanych zabezpieczeń kulturowych ówczesnego
człowieka, minimalizujących np. zgubny wpływ niskich temperatur.
Pomimo to, że ówczesna populacja była niewielka, to przemierzając Europę
przez kilkaset tysięcy lat pozostawiła po sobie nawarstwiające się ślady, najczęściej
w postaci narzędzi kamiennych, a rzadziej szczątków organicznych (kości, drewno). Archeolodzy już dawno dostrzegli, że narzędzia te były wykonywane różnymi technikami. W zachodniej i częściowo środkowej Europie rozpowszechnił się
zwyczaj wykonywania specyficznych narzędzi, zwanych pięściakami, a oprócz tego
okresowo mogła rozwinąć się tradycja wykorzystywania odłupków. Pięściaki po
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raz pierwszy pojawiły się w Afryce (ok. 1,6 mln lat temu) i z kolejną falą imigrantów (prawdopodobnie już około 0,9 mln lat temu) dotarły do Europy Zachodniej.
Zespoły z tymi narzędziami noszą nazwę aszelskich od stanowiska Saint-Acheul
we Francji, które zostało odkryte około połowy XIX wieku przez słynnego, lecz
za życia niedocenianego badacza „skamieniałości” Jacquesa Bouchera de Perthes
(1788–1868). Narzędzia te miały ostry lub zaokrąglony wierzchołek, dwie krawędzie
tnące oraz podstawę, służącą do uchwytu. Osiągały długość średnio 10–15 cm.
Zwraca uwagę ich symetryczny kształt w rzucie poziomym i w przekroju poprzecznym, świadczący o wysokich umiejętnościach technicznych ówczesnych ludzi. Przy
użyciu pięściaków można było wykonać wiele czynności, takich jak rozcinanie skóry
i tkanki mięśniowej, można było dokonać ekstrakcji szpiku kostnego, rozbijając zbitą
istotę kości, lub obrobić drewno, co zostało potwierdzone wieloma ekspertyzami
mikroskopowymi śladów użytkowania. W związku z tym w literaturze przedmiotu
pięściakom nadaje się nazwę „scyzoryków żołnierza szwajcarskiego” dolnego paleolitu. Wielu badaczy twierdzi, że pięściaki mogły stanowić element nieskomplikowanego wyposażenia łowieckiego, przenoszonego na znaczne odległości podczas
poszukiwania pożywienia.
Z kolei w Europie Środkowej i Wschodniej w omawianym okresie grupy ludzkie
opierały wytwórczość narzędzi na prostszych sposobach, polegających na wykorzystywaniu ostrych krawędzi odłupków, niekiedy dodatkowo wyrównywanych retuszem, oraz narzędzi makrolitycznych w postaci nacinaków (ang. choppers). Granica
oddzielająca obszar, na którym znajdują się pozostałości wykorzystywania narzędzi
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Ryc. 1. Zestawienie danych klimatycznych:
(a) krzywa oparta na danech
bentonicznych Oδ18 i (b) krzywa
na podstawie δD z propozycjami podziału
plejstocenu w Polsce. Linia przerywana
(krzywa b) oznacza przeciętną wartość
izotopu ostatniego tysiąclecia.
Na krzywej b oznaczono ponadto stadia
klimatyczne. Pomarańczowym kolorem
oznaczono datowanie względne śladów
paleolitycznych z Górnego Śląska

odłupkowych, od terytoriów bogatych w znaleziska pięściaków nosi nazwę linii
Desmonda Collinsa, od nazwisko brytyjskiego archeologa. Przebiega ona przez dolinę Renu, a zdaniem niektórych badaczy wzdłuż doliny Łaby. Ten podział na dwa
światy odzwierciedla prawdopodobnie narodziny przekazu wielopokoleniowego
określonych zasad wykonywania przedmiotów mających strategiczne znaczenie dla
egzystencji. Podział ten utrzymał się do około 300–250 tys. lat.
Z Górnego Śląska jak dotychczas brak jest śladów, które w bezdyskusyjny sposób można identyfikować z dolnopaleolitycznymi zespołami. Wprawdzie
w ostatnim czasie ogłoszono odkrycie tak starych dowodów pobytu człowieka,
ale do czasu ich weryfikacji przez szersze grono specjalistów należy się wstrzymać
z jakimikolwiek wnioskami. Uwagi te dotyczą stanowiska w Kończycach, powiat
cieszyński, datowanego na blisko 0,8 mln lat, stanowiska C w Rozumicach, powiat
głubczycki oraz kilku miejsc położonych w rejonie Gliwic. Stanowisko C w Rozumicach znajdujące się na wzniesieniu Piaskowa Góra poddano kilkusezonowym
pracom wykopaliskowym, które doprowadziły do znalezisk spoczywających w 6 nakładających się na siebie warstwach (4, 5, 6, 7, 9, 10). Warstwy są datowane metodą
termoluminescencyjną na okres od 300 do 250 tysięcy lat. Trzeba jednak zaznaczyć,
że stratygrafia znalezisk stoi w sprzeczności z dotychczasowymi ustaleniami geologicznymi, które sugerują, że wzniesienie jest pozostałością wewnątrzlodowcowej
rzeki (informacja ustna Janusza Badury i Bogusława Przybylskiego), z czego wysnuć
można wniosek, że przedmioty te powstały w rumoszu rzecznym.
W tej sytuacji pozostaje wytrwale czekać na dalsze odkrycia lub na pogłębienie
studiów wymienionych wcześniej obiektów. Należy przy tym zaznaczyć, że odkrycia
tak „starych” dowodów pobytu człowieka w naszym regionie uważamy za bardzo
prawdopodobne, chociażby z tego względu, iż z Ukrainy (Korolevo) i Bułgarii (Jaskinia Kozarnika) pochodzą zespoły znalezisk starsze niż 700 tysięcy lat, a to dowodzi,
że tak wczesne poszerzenie ekumeny w kierunku północnym było możliwe.

Zanim pojawił się człowiek współczesny:
paleolit środkowy
Około 300–400 tysięcy lat temu w Afryce oraz Europie doszło do pewnych
zmian antropologicznych. Według jednej z koncepcji człowiek z Heidelbergu wskutek specjacji dał początek nowemu gatunkowi, który przez około 300 tys. lat był
mieszkańcem części Eurazji. Nowym gatunkiem jest forma określana jako człowiek
neandertalski. Nazwa ta ma złożoną genezę. Pochodzi od nazwiska duchownego,
a określano nią fragment doliny potoku w pobliżu Düsseldorfu. W pobliżu tego
miejsca w 1856 roku dokonano odkrycia jednych z pierwszych szczątków tego
gatunku. Wskutek zaawansowanych badań genetycznych przyjmuje się, że neandertalczyk mógł się rozwinąć znacznie wcześniej. Ponieważ ślady jego aktywności
na Górnym Śląsku ilustrowane są przez stosunkowo liczne stanowiska, poświęcimy mu nieco więcej miejsca. Na podstawie analiz szczątków kostnych wiadomo,
iż przeciętny neandertalczyk był nieco niższy od współczesnego mieszkańca północnej Europy. Odznaczał się jednak bardzo dużą pojemnością puszki mózgowej
– niemalże równą współczesnemu człowiekowi. Twarzoczaszkę neandertalczyka
wyróżniały wystające łuki brwiowe, duża komora nosowa oraz brak brody. Obecnie
większość antropologów twierdzi, że cechy te mają charakter plesiomorficzny, nie
wykazując czytelnego związku z adaptacją do warunków klimatycznych. Masywny
korpus pokrywał dobrze rozbudowany układ mięśniowy. Trzony kości przedramienia zdaniem niektórych antropologów nie mają charakterystycznego zaokrąglenia,
które współczesnym łowcom i zbieraczom pozwala wykonywać wielkopromieniste
ruchy rękami. Na tej podstawie przyjmuje się, że neandertalczycy raczej nie byli
mistrzami w rzucie oszczepem, preferując używanie włóczni. Ich kości udowe były
grube i często wygięte, stąd pierwsze odkrycie szczątków kwestionowano, twierdząc, że szczątki należały do niedawno zmarłej osoby, która cierpiała na krzywicę.
Współczesny rozwój badań geochemicznych szczątków kostnych neandertalczyka rzuca światło na jego codzienną dietę. Analizy zawartości izotopów węgla
i azotu w kościach neandertalczyków dowodzą, że neandertalczyk żywił się głównie dużą fauna. Analizy te tym samym wskazują, że neandertalczyk nie stronił od
mięsa bardzo niebezpiecznych gatunków, jak mamut i nosorożec, drugorzędnie
zaś traktował tuszę koni, reniferów czy żubrów. Pokarm mięsny był – jak się uważa – jedynym źródłem dużej ilości protein, które dostarczały około 5 tys. kcal na

10

jeden dzień. Sądzi się, że te wymagania były wymuszone atletyczną budową ciała
neandertalczyków. Zdobycie tak dużych ilości pokarmu wymagało z jednej strony sporego nakładu czasu (około 7–8 godzin dziennie), a z drugiej rozwinięcia
odpowiedniej strategii polowań zapewniającej bezpieczeństwo i skuteczność. Nie
dziwi więc szeroki wachlarz narzędzi kamiennych spotykanych w miejscach, gdzie
polowano. Organizacja życia, a szczególnie grupowe polowania, do których dochodziło, wymagały komunikacji werbalnej. Sądzi się, że gatunek ten, podobnie
jak jego przodek, mógł się porozumiewać za pomocą prostych systemów symboli
głosowych. Sceptycy twierdzą jednak, że neandertalczyk nie dysponował językiem,
który byłby zdolny do przekazu metaforycznego.
Paleoantropolodzy uważają, że neandertalczycy mogli tworzyć grupy dochodzące do 150 osób, które rozbijały się na mniejsze zespoły (25 osób), eksploatując
rocznie duże terytoria wielkości dzisiejszego powiatu (400 km2). Gęstość zaludnienia obszarów europejskich była wówczas prawdopodobnie znacznie niższa niż gęstość obecnych enklaw zamieszkiwanych przez łowców i zbieraczy (0,028 osobnika
na 1 km2). Organizacja wewnątrzgrupowa, w tym podział pracy, jest kwestią wciąż
otwartą. Pewne źródła wskazują na istnienie zalążków podziału ról pomiędzy mężczyznami a kobietami, jednakże część badaczy sądzi, iż sfery codziennych zajęć obu
płci nakładały się na siebie, chociażby z powodu konieczności uczestniczenia w zdobywania pożywienia. Prawdopodobnie neandertalczycy dysponowali już systemem
opieki nad swoimi towarzyszami, o czym świadczą zagojone rany na kościach.
System eksploatacji terenu neandertalczyków określa się mianem rezydenckiego. Polegał on na wyborze stanowisk dłuższego pobytu w miejscach występowania
odpowiednich „zapasów” pożywienia, a niekiedy także surowców kamiennych. Po
wyczerpaniu się zasobów – polowano bowiem na powoli odnawiającą się dużą
faunę – przenoszono się z całą grupą na inne terytorium. Oczywiście nieco inną dynamikę miał ów system w rejonach, gdzie brakowało naturalnych schronień w postaci jaskiń lub schronisk skalnych, a inną na obszarach, gdzie tego typu schronienia
istniały. Przypuszczalnie w tym drugim przypadku pobyty neandertalczyków były
częstsze i dłuższe, czego dowodzą stanowiska wielowarstwowe, znane chociażby
z okolic Ojcowa i Zawiercia. Rozmiary stref eksploatowanych oraz migracji zmniejszały się przypuszczalnie w okresach ciepłych, kiedy terytoria pokryte były częściowo przez lasy borealne. Mobilność grup ludzkich nabierała rozmachu w okresach
ochłodzeń, gdy na obszarach tych rozwijały się step i tundra.
Na podstawie odpowiednio zachowanych stanowisk europejskich, a także
analogii etnologicznych dotyczących sposobów egzystencji współcześnie żyjących
społeczności łowiecko-zbierackich archeolodzy obecnie są gotowi przedstawić
ogólny model eksploatacji danych regionów. Jego kluczowymi elementami były
miejsca zaopatrywania się w pokarm mięsny, wodę, surowce do wykonywania narzędzi, a także naturalne schronienia. Co najmniej od środkowej części ostatniego
zlodowacenia (58 tys. lat temu), jeśli nie wcześniej, neandertalczycy wykształcili na
wskroś nowoczesną organizacją życia codziennego. W obozach mógł istnieć podział przestrzeni na miejsca odpoczynku, niecenia ognia, przygotowywania posiłku
oraz rekonstrukcję wyposażenia łowieckiego lub wytwórczość doraźnych narzędzi.
Z Górnego Śląska jak dotychczas nie są znane szczątki kostne neandertalczyków. Zostały jednak znalezione w bliskim jego sąsiedztwie, tj. u podnóża Beskidów.
W Jaskini Šipka w miejscowości Štramberk położonej na południe od Śląska Cieszyńskiego już w 1880 roku odkryto kości tego gatunku. Przypuszczalnie pochodzą one z okresu ocieplenia interpleniglacjalnego ostatniego zlodowacenia (około
50–40 tys. lat temu). Ostatnio natomiast w osadach jaskini Stajnia koło Mirowa,
województwo śląskie odkryto pojedyncze zęby należące do tego gatunku.
Okres dominacji neandertalczyka w Europie i zachodniej części Azji pokrywa
się częściowo z pojawieniem się pewnych innowacji technicznych. Wprowadzenie
i utrwalenie się nowych rozwiązań nastąpiło w paleolicie środkowym, którego ramy
chronologiczne zamykają się pomiędzy 300 a 35 tysiącleciem. Do najważniejszych
zaliczyć należy upowszechnianie się zwyczajów wykonywania narzędzi odłupkowych połączone z zarzuceniem zwyczaju produkcji dużych narzędzi bifacjalnych.
Kolejnym novum stało się wykonywanie odłupków, a z czasem także wiórów w sposób, który umożliwiał uzyskanie zaplanowanej formy. Stosowanie tych metod wymagało dokładnej zaprawy ścian rdzenia, tj. pięt i odłupni (ryc. 2). Otrzymywany
półsurowiec odznaczał się z reguły dużą regularnością, był masywny, a ponadto
miał długie, tnące krawędzie, czym przewyższał wytwory przodków neandertalczyka. Powszechnie sposoby produkcji tego rodzaju form określa się mianem metod
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Ryc. 2. Rdzeń lewaluaski z negatywem
po usunięciu dużego odłupka

Ryc. 3. Model terenu ze stanowiskami
ze środkowego paleolitu, datowanymi
na środkowy plejstocen:
1 – zabytki o chronologii potwierdzonej
datowaniami chronometrycznymi
oraz danymi stratygraficznymi,
2 – serie i pojedyncze zabytki
o przypuszczalnym wieku
środkowoplejstoceńskim
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Ryc. 4. Racibórz-Studzienna
(stanowisko 2).
Zabytki krzemienne:
1 – zgrzebło,
2 – odłupek retuszowany,
3 – wiór retuszowany

lewaluaskich (nazwa pochodzi od przedmieść Paryża – Levallois-Perret), a produkty
odłupków lewaluaskich. To ciekawe, że metody ich uzyskiwania od początku były
niejednolite, co dowodzi ich niezależnego wynalezienia.
Niezwykle istotną cechą ówczesnej kultury materialnej stało się wprowadzenie
narzędzi złożonych, tj. form ostrzy kamiennych oprawianych w drewniane, rogowe
lub kościane rękojeści, ewentualnie żywiczne/bitumiczne okładziny. Wykonanie narzędzia tego rodzaju wymagało planowania, połączonego ze zdobyciem surowców
i ich odpowiednim przygotowaniem, niekiedy z użyciem wysokiej temperatury
dla otrzymania lepiszcza spajającego kamień z organiczną oprawą. Wspominanym
już elementem wyposażenia, który z pewnym opóźnieniem pojawił się w Europie,
były podłużne odłupki zwane wiórami (długość dwukrotnie większa niż szerokość).
Produkcja tego typu półsurowca zapewniała uzyskiwanie regularnych i przede
wszystkim nieco dłuższych krawędzi niż formy odłupkowe. Ramy niniejszej książki
nie pozwalają na omawianie wszystkich wdrożonych wówczas rozwiązań technicznych. Warto jednak podkreślić, że narodziny technologii lewaluaskiej oraz zwyczaju
stosowania narzędzi złożonych są istotną wskazówką dla archeologów, iż neandertalczycy uzyskali zadziwiająco wysoki stopień rozwoju mentalnego i społecznego.
Przechodząc do prezentacji pozostałości z Górnego Śląska, można stwierdzić,
że pod względem poznawczym nie ustępują źródłom z innych regionów Europy Środkowej. Istotny wpływ na nagromadzenie się pozostałości miały oczywiście
położenie geograficzne Górnego Śląska u wylotu największego w Europie Środkowej naturalnego korytarza (Brama Morawska) oraz walory krajobrazowe samego
terytorium, obfitującego w zróżnicowaną rzeźbę, ale pozbawioną znaczących barier topograficznych. Obszar ten cechowała duża liczba dolin skupiających faunę
plejstoceńską. Ważnym czynnikiem, zachęcającym do okresowego zasiedlania tego
terytorium, był być może łatwy dostęp do dobrej jakości surowców krzemionkowych, zalegających na powierzchni osadów lodowcowych i rzecznych. W konsekwencji obszar ten był czasowo zasiedlany przez cały środkowy paleolit począwszy prawdopodobnie od chłodnego epizodu zwanego zlodowaceniem Krzny po
środkową część zlodowacenia Wisły. Oczywiście podczas kryzysów klimatycznych,
jakie nastąpiły w czasach zlodowacenia Odry+Warty oraz pierwszego pleniglacjału
zlodowacenia Wisły, gdy wschodnia część Górnego Śląska okresowo pokryta została jęzorami lodowca kontynentalnego lub przybrała postać kontynentalnego stepu,
enklawy grup ludzkich musiały „przesunąć się” na południe.
Jedne z najstarszych śladów człowieka kultywującego wspomniane sposoby
wykonywania narzędzi kamiennych pochodzą z Raciborza: stanowisko 2 w Studziennej oraz stanowisko 1 w Ocicach (ryc. 3). Pierwsze z nich, znajdujące się
w obrębie obecnie nieczynnego wyrobiska żwiru i piasku, zostało odkryte jeszcze
w latach trzydziestych minionego stulecia (ryc. 4). Uchodząc wówczas za jedno
z najstarszych stanowisk w Europie Środkowej, zostało poddane skrupulatnym badaniom w latach pięćdziesiątych i siedemdziesiątych. Opierając się na pilotażowym
datowaniu geofizycznym metodą termoluminescencyjną, poziom występowania
znalezisk można odnosić do drugiej części kompleksu zlodowaceń środkowopolskich, określanych obecnie mianem oscylacji Odry (około 200–180 tys. lat temu).
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Ryc. 5. Owsiszcze. Pięściak

13

Ryc. 6. Pietraszyn.
Rejon nowo odkrytego stanowiska
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Ryc. 7. Pietraszyn (stanowisko 49).
Narzędzia

Stanowisko dostarczyło kilkudziesięciu wyrobów krzemiennych. Z powodu późniejszego wtargnięcia na obszar stanowiska wód migrującej rzeki pra-Odry miejsca skupień wyrobów uległy rozproszeniu, stąd obecnie trudno cokolwiek dokładniejszego
powiedzieć o ich liczbie i wielkości. Drugie ze stanowisk dostarczyło mniejszej liczby
wyrobów zlokalizowanych w stropie utworów rzecznych, które powstały najprawdopodobniej przed ostatnim ociepleniem w plejstocenie, zwanym interglacjałem
eemskim. Pozostałości te więc mogą mieć więcej niż 130 tys. lat.
Zbiór znalezisk z obu wspomnianych stanowisk tworzą narzędzia retuszowane, a także produkty zastosowania skomplikowanych metod produkcji półsurowca
(metody lewaluaskie). Obecność narzędzi, które wykonano ad hoc, oraz półsurowca
lewaluaskiego, który wymagał większej precyzji i często był zabierany przez łowców
jako element ekwipunku, może świadczyć o tym, iż raciborski odcinek doliny Odry
stał się wówczas obszarem praktyk łowieckich.
Kolejne odkrycia, które identyfikowane są z początkami paleolitu środkowego, reprezentowane są przez znaleziska z Bieńkowic (stanowisko A), Dzierżysławia (stanowisko 1, najniższy poziom), a także Owsiszcz (stanowisko 1), Pietraszyna
(stanowisko 49), Pietrowic Wielkich (stanowisko 4), Samborowic (stanowisko 50).
Większość to niestety niewielkie kolekcje lub pojedyncze znaleziska, które są trudne
do interpretacji. Na uwagę zasługuje znalezisko z Owsiszcz, którym jest pięściak wykonany z krzemienia narzutowego (ryc. 5). Sposób obróbki oraz dwuwypukła forma
narzędzia mają odpowiedniki wśród znalezisk wspomnianej kultury aszelskiej, lecz
jego pozycja geologiczna może wskazywać na to, iż powstał podczas kompleksu
zlodowaceń środkowopolskich, czyli w fazie zaniku tej tradycji. Warto podkreślić,
iż podobne znaleziska znane są z okolic Ostravy (Polanka nad Odrą i Bohuslavice).
Kolejne stanowisko 49 w Pietraszynie (ryc. 6), które jest datowane na okres
ochłodzenia Odry i Warty (200–130 tys.), dostarczyło również bardzo interesujących
śladów. Zbiór tworzą między innymi narzędzia opracowane techniką bifacjalną
(ryc. 7). Różnią się one od znaleziska z Owsiszcz między innymi specyficzną płasko-wypukłą obróbką. Najczęściej tego typu narzędzia znane są z zespołów datowanych na ostatnie zlodowacenie, lecz pojedyncze przykłady stanowisk sugerują,
iż ten sposób wykonywania narzędzi mógł zostać wynaleziony wcześniej o kilkadziesiąt tysięcy lat. Zespoły te określa się mianem tzw. kultury mikockiej (nazwa
pochodzi od stanowiska La Micoque w południowo-zachodniej Francji). Jeśli badaczom stanowiska uda się potwierdzić sugerowany wiek większą serią datowań
absolutnych, to będzie można uznać te znaleziska za jedne z najstarszych narzędzi
tego rodzaju w Europie i Azji. Artefakty ze stanowiska 49 w Pietraszynie wykonano
z krzemienia narzutowego, wydobytego z lokalnych złóż morenowych. W inwentarzu prawie 64% stanowią narzędzia retuszowane. Obecność wśród narzędzi noży,
zgrzebeł, a także pięściaków i ostrzy wskazuje na związek z praktykami rzeźniczymi
i łowieckimi. Brak jest rdzeni i innych odpadów, co sugeruje, że odkryte wyroby
dotarły do tego miejsca wraz z ekwipunkiem. Brak kości upolowanych zwierząt
można tłumaczyć złymi warunkami geochemicznymi, które doprowadziły do ich
całkowitego rozkładu. Podobne znaleziska odkryto w Zwoleniu koło Radomia. Na-
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Ryc. 8. Model terenu ze stanowiskami
ze środkowego paleolitu i z tzw. przejścia
z paleolitu środkowego do górnego
(przemysły tranzytowe), datowanymi
na górny plejstocen:
1 – zabytki o chronologii potwierdzonej
datowaniami chronometrycznymi
oraz danymi stratygraficznymi,
2 – serie i pojedyncze zabytki
o niepewnym wieku
0

rzędziom i odpadom towarzyszył bogaty zespół szczątków fauny stepo-tundrowej
z przewagą kości koni. Sądzi się, że zwierzęta te były obiektem sezonowych polowań. Warto nadmienić, że w pobliżu stanowiska 49 znaleziono kolejną koncentrację
wyrobów bifacjalnych oraz odpadów pochodzących z ich produkcji.
W ostatnim okresie opublikowano dalsze odkrycia wyrobów kamiennych, które mogą wyznaczać zainteresowanie obszarem położonym w Kotlinie Raciborskiej
oraz na wschód od Odry w pierwszym okresie kolonizacji tego obszaru przez neandertalczyków, przypadającym na kompleks zlodowaceń środkowopolskich (300–
130 tys.). Pozostałości są sygnalizowane z Rybnika (stanowiska: 13 w Stodołach,
4 w Orzepowicach, A w Kamieniu), a także z Książenic (stanowisko B), Żor-Rowienika (stanowisko B), Orzesza-Gardawic i Tychów (stanowisko przy ul. gen. Andersa).
Znacznie więcej śladów rozmaitej aktywności neandertalczyków na Górnym
Śląsku pochodzi z ostatniego zlodowacenia (110–35 tys. lat), co można interpretować jako wyraz zwiększonego zainteresowania obszarami położonymi na północ
od Karpat i Sudetów. Przyczyna dotarcia do wysuniętych na północ obszarów większej liczby grup może tkwić w stopniowym rozszerzaniu ekumeny, połączonym
z odbudową populacji neandertalczyków w okresie ciepłym, który rozpoczyna się
około 130 tys. lat temu. Od tego okresu obserwować można dość ścisłe związki
Górnego Śląska z południem, szczególnie Morawami i zachodnią Słowacją. Są one
poświadczone przenoszeniem w rejon północnych Moraw surowca krzemiennego
pochodzącego ze złóż glacjalnych rozpościerających się w Kotlinach Opawskiej
i Raciborskiej, a także na Płaskowyżu Głubczyckim. Wędrówki z południa na północ
i w kierunku przeciwnym dokumentują w tym okresie np. znaleziska z Małopolski
i Węgier. Najdłuższe z nich osiągały dystans blisko 400 km w linii prostej.
Koncentracja śladów bytności grup neandertalczyków wyraźnie rysuje się w Kotlinie Raciborskiej oraz w południowej części Płaskowyżu Głubczyckiego (ryc. 8). Może
to oznaczać, że obszary te traktowano z jednej strony jako miejsca docelowej wędrówki z południa, a z drugiej jako miejsca postoju w wyprawach skierowanych na
północny zachód wzdłuż doliny Odry (stanowiska na Równinie Wrocławskiej) lub
na północny wschód w kierunku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ślady z późnej fazy zasiedlenia tego terenu przez neandertalczyków umożliwiają odtworzenie
systemu zdobywania pożywienia i zaopatrywania się w niezbędne przedmioty codziennego użytku. Na czoło wysuwają się pozostałości związane z odnową wyposażenia łowców i zbieraczy. Podczas krótkich postojów wykonywano półsurowiec,
niekiedy rdzenie oraz narzędzia. Przenosząc je, minimalizowano ryzyko związane
z brakiem w okolicach odpowiedniego surowca i wydłużano czas przeznaczony
na zdobycie pożywienia. Narzędzia oraz rdzenie i półsurowiec, które przenoszono
z ekwipunkiem, zwykło się określać mianem formalnych. Sądzi się, że neandertalczycy w późnej fazie kolonizacji Europy znacznie wzbogacili asortyment takich
narzędzi. Na większą skalę niż wcześniej wykorzystywano specyficzne ostrza, które
mogły pełnić rolę grotów broni drzewcowej w typie włóczni lub nawet oszczepu.
Świadczą o tym charakterystyczne uszkodzenia wierzchołków, powstałe podczas
zetknięcia z twardą przeszkodą (np. kością zwierzęcia). Ślady działań zmierzających
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Ryc. 9. Kornice (stanowisko 11).
Narzędzia retuszowane

do przygotowania wyposażenia łowieckiego może reprezentować stanowisko
11 w Pietraszynie, powiat raciborski. Wśród znalezisk wystąpiły przede wszystkim
odpady i półsurowiec pochodzący z eksploatacji rdzeni krzemiennych. Łącznie odkryto około 130 wyrobów. Narzędzia stanowiły zaledwie około 3,8% całości zbioru.
Pozostałości były rozprzestrzenione na powierzchni kilkunastu metrów. Co ciekawe, znaleziono również węgle drzewne, będące być może pozostałością ognisk.
W skład znalezisk wchodziły również pojedyncze szczątki kostne prawdopodobnie
fauny będącej celem polowania. Należały do konia i nieokreślonego gatunku z rodziny jeleniowatych. Podobny charakter mają pozostałości odkryte na Płaskowyżu
Głubczyckim we wspominanym wcześniej Dzierżysławiu, stanowisko 8 (ok. 40–35
tys. lat temu). Niektórzy badacze, jak Janusz Krzysztof Kozłowski, postawili przed
laty hipotezę, że mogła tam funkcjonować „pracownia”, gdzie przygotowywano
ostrza liściowate z kwarcytu drahańskiego, dostarczonego z Moraw. Podobnie jak
w poprzednim przypadku inwentarz jest zdominowany przez odpady, a narzędzia
stanowią około 3,14%. Prawdopodobnie z podobną aktywnością mogą być związane znaleziska ze stanowiska 11 w Kornicach, położonego na terasie rzeki Psiny.
Niestety, stanowisko to zostało jedynie punktowo zbadane za pomocą sondaży,
dostarczając półsurowca wykonanego metodami lewaluaskimi oraz pojedynczych
przykładów narzędzi retuszowanych, w tym być może fragmentu ostrza lub zgrzebła liściowatego (ryc. 9). Ocena chronologiczna tych pozostałości jest oparta na
niezbyt precyzyjnych ustaleniach stratygraficznych (130–74 tys. lat temu).
Kolejnym ogniwem systemu osadniczego neandertalczyka w omawianym
okresie były obozy postojowe. W nich odnawiano narzędzia łowieckie, zaspokajano potrzeby żywieniowe oraz wypoczywano. Ogrzaniu i przygotowaniu ciepłego
pożywienia służyły ogniska. Najważniejsze stanowiska mogące pretendować do
miana obozów postojowych pochodzą ze schyłku omawianego okresu, niektórzy
autorzy włączają je nawet do następnego okresu, zwanego paleolitem górnym,
określając te inwentarze mianem przemysłów przejściowych. To nieszczęśliwe określenie sugeruje, że neandertalczycy uczestniczyli w powstaniu następnych tradycji,
co w świetle ostatnich badań nie zostało potwierdzone. Pomijając tę zawiłą kwestię, wspomnieć należy o dwóch stanowiskach położonych w południowej części
Płaskowyżu Głubczyckiego: 1 w Dzierżysławiu (Czarna Góra) oraz 11 w Lubotyniu.
Znajdują się one w szczytowych partiach górujących w okolicach wzniesień. Oba
też reprezentują szczególnie dobrze rozpoznane na południe od Śląska zespoły
z ostrzami liściowatymi. Ostrza liściowate to charakterystyczny typ narzędzia wykonany z surowiaków lub półsurowca odłupkowego lub wiórowego za pomocą retuszu dwustronnego. Mogły pełnić funkcję grotów włóczni lub oszczepów lub noży.
Ślady na stanowisku 1 w Dzierżysławiu zostały odkryte podczas prac poszukiwawczych i wykopaliskowych przeprowadzonych w latach trzydziestych, pięćdziesiątych i dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Biorąc pod uwagę wyniki
analizy termoluminescencyjnej próbek osadów, pozostałości te można datować
na około 35 tys. lat. Odpowiada to przedziałowi, w którym rozwijały się analogiczne przemysły na Morawach, Słowacji i Węgrzech. W niższej warstwie identyfikowanej z tzw. kulturą bohunicką (nazwa od stanowiska w Bohunicach w rejonie
Brna na Morawach) wystąpiło blisko 1000 wyrobów kamiennych, wśród których
dominowały znaleziska wykonane z krzemienia narzutowego. Pojedyncze wytwory zrobiono z surowców importowanych z południa (rogowiec mikuszowicki oraz
kwarcyt drahański). Zdaniem odkrywców znaleziska wystąpiły w skupieniach, które odpowiadają miejscom pierwotnej aktywności ludzi w ciągu jednego epizodu
osadniczego. Zbiór zawiera sporą liczbę narzędzi retuszowanych (około 13%), wśród
których wystąpiły wspomniane okazy formalne, a także narzędzi doraźnych. Odkryto również przykłady narzędzi przerobionych lub uszkodzonych. Spektrum tych
znalezisk pozwala stwierdzić, iż aktywność prowadzona w tym miejscu miała złożony charakter, na który składały się produkcja, użytkowanie i naprawa uszkodzonych
form, a także przeróbka narzędzi. Analizy mikroskopowe powierzchni i krawędzi
narzędzi krzemiennych wykazały, że używano ich do krojenia mięsa, przecinania
skóry oraz obróbki drewna.
Poziom górny stanowiska 1 w Dzierżysławiu dostarczył podobnej liczby wyrobów kamiennych. Są one interpretowane jako pozostałość osadnictwa tzw. kultury
szeleckiej (nazwa od Jaskini Szeleta, północne Węgry). Niestety, wszystkie uległy
przemieszczeniu w następstwie procesów stokowych, w związku z tym bardzo
trudno ocenić, czy jest to pozostałość jednego, czy wielu pobytów. Co ciekawe,
poziom ten dostarczył również ostrzy liściowatych. W warstwie z wyrobami krze-
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miennymi wystąpiły węgielki drzewne być może związane z ogniskami. Ciekawym
odkryciem są pozostałości niewielkiego zagłębienia zawierającego bruk kamienny.
Być może, jest to ślad po obiekcie mieszkalnym.
Jeszcze lepiej zdają się zachowane ślady odkryte przed kilku laty na polach
Lubotynia (stanowisko 11), które podobnie jak pozostałości z Dzierżysławia można
zaliczyć do kompleksu z ostrzami liściowatymi (ryc. 10). Stanowisko jest zlokalizowane na wzniesieniu zaledwie 1,5 km na południe od Dzierżysławia. Wyroby kamienne spoczywały w rezyduach gleby odpowiadającej poziomowi Komorniki oraz
w osadach stokowych. Procesy stokowe naruszyły układ artefaktów kamiennych,
natomiast zachowały się unikalne pozostałości dwóch ognisk z licznymi węglami drzewnymi (ryc. 11). Ustalono, iż paliwem było drewno sosny. Dzięki próbkom
palinologicznym zidentyfikowano 12 gatunków roślin, które współtworzyły szatę
formacji leśno-tundrowej. Wykazano obecność m.in. brzozy, sosny pospolitej, olszy,
a także jałowca oraz roślin trawiastych, zielnych i bylic. Wiek znalezisk oszacowano
za pomocą węgli drzewnych ze wspomnianych ognisk. Wyniki datowań wskazują
na pewną rozpiętość dat od 35,1 ± 0,8 tys. lat temu (Poz-25208) do 44 ± 3 tys. lat
temu (Poz-25209). Biorąc pod uwagę wiek absolutny innych tego typu znalezisk,
szczególnie z Moraw, można sugerować, iż ślady te pochodzą z okresu od 42 do
38 tys. lat (datowania kalibrowane). Gros wyrobów wykonano z krzemienia narzutowego, ale obecne są także pojedyncze przykłady narzędzi z radiolarytu, który może
pochodzić z południa. W inwentarzu znalazło się kilka wyrobów z kwarcytu oraz
dotychczas niezidentyfikowanych skał wylewnych. Do roku 2009 odkryto ponad 5
tys. wyrobów kamiennych, co stawia inwentarz wśród najbogatszych kolekcji tego
okresu w Europie Środkowej. Wśród znalezisk zaznaczyły się odpady i produkty wytwórczości półsurowca odłupkowego, rzadziej wiórowego. Narzędzia retuszowane
(ponad 6% inwentarza) to między innymi tradycyjne formy wykorzystywane w miejscach postoju do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pożywienia
i odnową wyposażenia. Wspomnieć należy o tzw. drapaczach zbliżonych do form
górnopaleolitycznych, zgrzebłach oraz narzędziach zębatych i wnękowych. Szczególne miejsce zajmują narzędzia formalne w postaci ostrzy liściowatych (ryc. 12).
Odkrycie form jeszcze nieukończonych dowodzi, że w tym miejscu powstawały
nowe ostrza.
Kolejnym ogniwem systemu, spotykanym w pobliżu lub wewnątrz dolin
rzecznych, są miejsca o specjalnym przeznaczeniu, gdzie polowano na zwierzynę
lub ćwiartowano tuszę zwierząt padłych w sposób naturalny. Tego typu stanowiska są znane ze wspomnianego już Zwolenia w okolicach Radomia, a także
z Wrocławia (osiedle Oporów, stanowiska A1 i A2). Oprócz wyrobów kamiennych w rejonie takiej aktywności często występują kości zwierząt świadczące
o polowaniach lub nekrofagii. Dotychczas z Górnego Śląska nie znamy takich
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Ryc. 11. Lubotyń (stanowisko 11).
Pozostałości ogniska

Ryc. 12. Lubotyń (stanowisko 11).
Narzędzia retuszowane z krzemienia
narzutowego
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Ryc. 10. Lubotyń. Stanowisko 11
od północy
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przykładów, lecz pojedyncze znaleziska narzędzi w typie ostrzy czy noży, np.
z południowej części Płaskowyżu Głubczyckiego oraz z Kotliny Raciborskiej, dowodzą ich istnienia w przeszłości. Na zakończenie tych uwag należy wspomnieć
o sporej grupie pojedynczych znalezisk, których nie można przyporządkować
do żadnego ze wspomnianych ogniw systemu łowiecko-zbierackiego neandertalczyka. Są one znane z takich stanowisk, jak Lisięcice (stanowisko Z), a także
z Makowa, Pietrowic Wielkich oraz Raciborza.

Człowiek współczesny na Śląsku:
górny paleolit
Początki górnego paleolitu w Europie i Azji sięgają 45–40 tys. lat, natomiast jego schyłek przypada na 14–12 tys. lat temu. W tym okresie w Europie
Południowej i na południowej Syberii pojawił się człowiek współczesny anatomicznie (Homo sapiens), który według jednej z teorii przybył z Afryki, natomiast
według zwolenników koncepcji multiregionalnej mógł wykształcić się w Eurazji
z gatunków archaicznych, które wcześniej zamieszkiwały ten rozległy obszar. Początki gatunku człowieka współczesnego, czyli Homo sapiens są nadal niedokładnie
rozpoznane. Analizy szczątków kostnych, a ściślej czaszek, dowodzą pochodzenia
afrykańskiego. Kluczowe znaczenie mają znaleziska ze stanowiska Bodo (Etiopia)
i Elandsfontein (Republika Południowej Afryki), które można datować na około 600
tys. lat. Takie znaleziska szczątków ludzkich z afrykańskich stanowisk, jak Herto (ok.
160 tys. lat) czy Omo Kibish (ok. 98–192 tys. lat) dowodzą wyodrębnienia się człowieka współczesnego co najmniej około 200–300 tys. lat temu. Trzeba podkreślić,
iż analizy genetyczne mitochondrialnego DNA wskazują również na stosunkowo
wczesny rodowód afrykański człowieka współczesnego anatomicznie, przecząc tym
samym teorii multiregionalnej. Odkrycia z Bliskiego Wschodu pokazują że człowiek
współczesny anatomicznie przedostał się z Afryki już około 100–130 tys. lat temu.
Terytoria te mógł czasowo dzielić z przybyłym tam z kontynentu europejskiego
neandertalczykiem. Ostatnie doniesienia informują, że człowiek współczesny anatomicznie już przed 100 tysiącami lat mógł również dotrzeć do dzisiejszych Chin.
Odrębny problem stanowi pojawienie się człowieka współczesnego w Europie.
Jego najstarsze szczątki kostne znane są m.in. z morawskiego stanowiska Mladeč.
Są one datowane metodą radiowęglową na około 31 tys. lat temu. Najstarsze pozostałości specyficznej tradycji zwanej przez archeologów kulturą górnopaleolityczną,
którą wniósł po przybyciu do Europy człowiek współczesny anatomicznie, są natomiast datowane na około 37–39 tys. lat temu. Przypuszczalnie przez pewien czas
człowiek współczesny anatomicznie mógł współwystępować z neandertalczykiem
w niektórych regionach Europy. Ten ostatni kultywował tradycję środkowopaleolityczną, ale niewykluczone, że niezależnie lub pod wpływem naśladownictwa przyjął pewne rozwiązania, którymi posługiwał się człowiek współczesny anatomicznie.
Nim przedstawimy najważniejsze źródła kultury górnopaleolitycznej z Górnego Śląska, warto wymienić chociażby najbardziej podstawowe jej cechy, które
zaznaczyły się w takich obszarach życia ówczesnych ludzi, jak sposoby eksploatacji środowiska naturalnego, a także organizacja życia społecznego i duchowego, oraz w technikach produkcji narzędzi i zdobywania pożywienia. Musimy
podkreślić, że zmiany na przykład w życiu religijnym czy technice nie byłyby
możliwe bez stopniowych przeobrażeń w życiu społecznym i mentalności ówczesnych ludzi. Jak sądzą paleoantropolodzy, w tym czasie wzmocniły się także
więzi społeczne (wewnątrzgrupowe i międzypokoleniowe), co przyczyniło się
do stabilizacji życia, a z czasem zwiększenia populacji. Wzmocniony został przekaz tradycji wśród osób spokrewnionych oraz innych członków grup, nastąpił
także rozwój języka,dzięki czemu wzrósł stopień innowacyjności, co znakomicie
demonstrują liczne pozostałości kultury materialnej. Do najważniejszych cech
odróżniających człowieka współczesnego anatomicznie od neandertalczyków
i innych gatunków człowieka archaicznego zalicza się sposób zasiedlania kolonizowanych przez siebie obszarów. O ile wcześniej neandertalczyk był przywiązany do systemu refugialnego, co łączyło się z koniecznością przemieszczania się
niemalże całych grup z miejsca na miejsce, które zapewniało mu bezpośredni
dostęp do różnych źródeł pożywienia i surowców (patrz wyżej), o tyle człowiek
współczesny częściej posługiwał się systemem logistycznej mobilności, polegającym na zakładaniu obozów centralnych i eksploatacji terytorium przy pomocy
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pojedynczych osób lub niewielkich grup docelowych. Dzięki wdrożeniu tego
sposobu kontrolowano znacznie większe terytoria, niż czynił to neandertalczyk.
Zdobywanie pożywienia mięsnego w początkowym okresie było podobne do
wcześniejszego systemu, ale już w ciągu kilku tysięcy lat oprócz grupowych
łowów rozwinęło się indywidualne traperstwo. Stabilizacja pozwoliła korzystać
również z pokarmów pochodzenia roślinnego, które wymagały odpowiedniego
przygotowania.
System ten narzucał konieczność ścisłej współpracy, polegającej na koordynacji
zadań, podziale pożywienia, a także opieki nad starszymi i młodszymi osobami.
Spoiwem tych na wskroś nowoczesnych stosunków społecznych mogły być – jak
się uważa – lepiej niż poprzednio wykształcony język (oparty na konstrukcji składniowej) oraz myślenie religijne. Rytualizacja objęła różne codzienne czynności,
włączając w to między innymi polowania oraz chowanie zmarłych. Nastąpił niesłychany rozwój kultury symbolicznej, którego dowody dostarczają malowidła lub
rysunki naskalne znane z obszaru Francji, Hiszpanii, Rosji (Ural), a ostatnio także
z Rumunii (najstarsze rysunki 2D wykonane węglem drzewnym i hematytem znane są z groty Chauveta we Francji (~35 tys. lat temu). Wagę kultury symbolicznej
w życiu codziennym podkreślają także niezliczone przykłady zdobionych rytami,
nacięciami czy malowanych figuralnych przedmiotów, znanych z całego obszaru
objętego kulturą górnopaleolityczną. Rozpowszechnione zostały również instrumenty muzyczne w postaci fletów, piszczałek oraz bębnów (najstarsze przykłady
pochodzą ze stanowisk Geissenklosterle, Niemcy, i Isturitz, Francja). Uważa się, że
zdolności poznawcze ówczesnego człowieka nie różniły się niczym od współczesnych łowców i zbieraczy. Przypuszczalnie w tym okresie inne znaczenie zaczął
odgrywać czas. Co prawda trudno mówić o tym, że przybrał formę równie abstrakcyjną jak obecnie, ale od 30 tysiąclecia ludzie wykorzystywali prawdopodobnie
kalendarze lunarne.
W zakresie techniki pojawiły się narzędzia kamienne o standardowych rozmiarach, wykonane z wiórów i wiórków (ryc. 13). Część z tych form zbroiła
ostrza, wykonane z kości lub poroża. Kolejne innowacje to narzędzia do szycia,
jak igły oraz szydła (znane już w Afryce ok. 70 tys. lat temu), które pozwoliły na
wykonanie złożonej odzieży będącej jednym z ważniejszych elementów wyposażenia człowieka zamieszkującego Eurazję w interpleniglacjale, gdzie średnie
temperatury roczne były niższe o co najmniej 3°–6°C od dzisiejszych. Dzięki temu zabezpieczeniu człowiek w sprzyjających sezonach pokonał granicę
55°–60° szerokości geograficznej. Około 30 tysięcy lat temu upowszechnił się
zwyczaj budowy namiotów, które z czasem stały się prawdopodobnie przenośnymi elementami wyposażenia. Wewnątrz tych budowli powstawały paleniska. Te i inne wynalazki pozwoliły na przebywanie w regionach pozbawionych
naturalnych schronień. Nowe technologie zawitały także na obszary związane
ze zdobywaniem pożywienia. Na szeroką skalę wprowadzono broń bezkontaktową w postaci łuku (materialne dowody ze schyłku paleolitu: Stellmoor,
Niemcy, ale zbrojniki kultury magdaleńskiej sugerują wcześniejsze jego użycie)
i miotaczy oszczepów (Combe-Sauniere, Francja, kultura solutrejska). Podczas
polowań używano pułapek oraz sideł umożliwiających zaoszczędzenie czasu
spędzanego na zdobywaniu pożywienia. Te innowacje spowodowały powolną
zmianę diety, którą poszerzono o drobną faunę lądową, a także ryby i z czasem
rośliny, a ściślej ich nasiona. Uważa się, że część rozwiązań technicznych mogła
być stymulowana narastającym ochłodzeniem klimatu, który powodował zanik
roślinności drzewiastej i obniżenie temperatur, a także skrócenie okresu wiosenno-letniego. Do wynalazków tych zalicza się wprowadzenie jako opału kości,
a także węgla (Petrkovice, Czechy) wydobywanego z warstw powierzchniowych
oraz wykorzystywanie tłuszczu zwierzęcego do oświetlenia (Kostienki 1). W tym
czasie powstały również pierwsze piece, które mogły wytwarzać temperaturę
rzędu 500–800°C (Dolní Věstonice, Morawy). Warunki termiczne strefy peryglacjalnej przyniosły rozwój zwyczaju przechowywania żywności w zagłębieniach
pełniących rolę „chłodziarek”.
Górny paleolit jest dzielony na trzy fazy. Pierwsza przypada na interstadiał Moershoofd i Hengelo (45–40 do 30 tys. lat temu), druga zaś na ocieplenie Denekamp
i początek drugiego pessimum klimatycznego (30–20 tys. lat temu). Wreszcie faza
trzecia datowana jest na okres od 20–18 tys. do 13 tys. lat temu, czyli pokrywa
się w pewnym stopniu z drugą częścią kryzysu klimatycznego oraz serią ociepleń
i ochłodzeń, zapowiadającą nadchodzący przełom klimatyczny (holocen) (ryc. 14).
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Ryc. 13. Rdzenie do produkcji wiórów
oraz wióry wykonane podczas
współczesnego eksperymentu

Ryc. 14. Chronologia i zmiany klimatyczne
w górnym i schyłkowym paleolicie. Strzałki
oznaczają płynną granicę pomiędzy
paleolitem środkowym i górnym.
Opracował D. Bobak

Przybysze z południa:
starsza faza górnego paleolitu
Ślady związane z pierwszym okresem kolonizacji Europy przez ludzi współczesnych określane są kulturą oryniacką (nazwa od miejscowości Aurignac, Francja). Rozprzestrzenienie ludności związanej z tą tradycją nastąpiło w kilku etapach,
a punktu wyjściowego ekspansji należy szukać na terenach Bliskiego Wschodu.
Osadnictwo rozprzestrzeniało się przez Bałkany, wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego oraz korytarza doliny Dunaju, ogarniając stopniowo środkową i zachodnią
Europę. Proces ten, zapoczątkowany w Europie około 40 tysięcy lat temu, trwał
przez około 5–7 tysięcy lat, doprowadzając do zajęcia przez ludność oryniacką
całej Europy. Według nowszych ustaleń na terenach Europy można znaleźć ślady
dwóch różnych fal rozwoju kultury oryniackiej. Ślady pierwszej z nich, nazywanej
„protooryniakiem”, widać głównie na obszarach śródziemnomorskich od Grecji po
Hiszpanię. Pojedyncze stanowiska tej fali odkryto też w Bułgarii i Rumunii oraz
w Dolnej Austrii. Charakterystycznymi narzędziami produkowanymi przez ludzi
związanych z tą fazą kolonizacji Europy były drobne ostrza kamienne, stanowiące
elementy narzędzi wykonywanych z surowców organicznych. Oczywiście ludność
„protooryniacka” przyniosła ze sobą cały pakiet innowacji, m.in. ozdoby wykonywane z kości i muszli.
Nas bardziej interesuje druga fala rozprzestrzeniania się tej tradycji, zwana
powszechnie wczesnym oryniakiem. Jest ona potwierdzona licznymi stanowiskami, znanymi z podgórskich i wyżynnych obszarów Europy Zachodniej, Środkowej
i Wschodniej. Uważa się, że przybysze ci z czasem wyparli neandertalczyków, których refugia znajdowały się zapewne w kilku regionach Europy, np. na Półwyspie
Pirenejskim. Najlepiej rozpoznane stanowiska wczesnego etapu osadnictwa znajdują się we Francji i Niemczech. Ludność oryniacka w kulturze materialnej zapisała się
między innymi wyrobami z różnego rodzaju surowców skalnych, takich jak krzemienie i radiolaryty oraz rogowce. Większość narzędzi sporządzano z wiórów i wiórków
albo z masywnych odłupków. W zależności od celów wykonywano nieco inne
narzędzia. Dla przykładu, organizując wyprawy łowieckie, przygotowywano bardzo
wydajne i niezawodne narzędzia kościane lub rogowe z krzemiennymi wkładkami,
natomiast wykonując doraźne czynności w obozie postojowym, wykorzystywano
proste narzędzia do cięcia, perforacji lub drapania. Zdobywanie pożywienia, a także
zajmowanie terenu odpowiadały wyżej opisanym standardom górnopaleolitycznym. Bardziej trwałe ślady osadnictwa, gromadzące pozostałości pobytu większej
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liczby osób, lub miejsca o charakterze symbolicznym skupiały się na obszarach
krasowych, bogatych w różnego rodzaju naturalne schronienia. Ze stanowisk tych
znane są naskalne przedstawienia figuralne lub geometryczne (np. Francja) oraz
liczne przedmioty, wykonane z surowców mineralnych i organicznych, wyrażające
trudne do odczytania obecnie komunikaty ze sfery ówczesnych wierzeń.
Tereny Polski jak dotychczas nie dostarczyły pozostałości z wczesnej fazy
kultury oryniackiej. Ocenia się, że najstarsze stanowiska są znacznie młodsze od
pozostałości z Niemiec i Austrii, ponieważ obszary wysunięte na północ od Sudetów i Karpat położone były poza główną arterią rozprzestrzeniania się osadnictwa
w tym czasie, której rolę pełniło dorzecze Dunaju. Stanowiska oryniackie znane są
zasadniczo z dwóch regionów: Małopolski (głównie rejon Krakowa) oraz Śląska.
Ślady pobytu grup oryniackich na Śląsku reprezentowane są przez około dziesięć stanowisk, koncentrujących się w Masywie Chełma (w pobliżu Góry
św. Anny) oraz na Płaskowyżu Głubczyckim (ryc. 15). W rejonie Masywu Chełma odkryto, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, kilka stanowisk określonych jako oryniackie. Obszarem tym zainteresowano się ponownie w latach
dziewięćdziesiątych minionego wieku i na przełomie tysiącleci w związku z budową autostrady A4. Przebadano wówczas kilka stanowisk: 40 i 41 w Zakrzowie,
1 w Ligocie Dolnej, 4, 32 i 57 w Wysokiej oraz A w Olszowej. Większość z nich
dostarczyła ubogich znalezisk. Wyjątkiem jest stanowisko 57 w Wysokiej, które przyniosło odkrycie licznych wyrobów krzemiennych na 200 arach, obejmujących stok
oraz wierzchowinę wzniesienia. Zabytki zostały przemieszczone, jednak nie na tyle,
aby całkowicie zaburzyć pierwotny układ stanowiska. Świadczy o tym fakt, że znaleziska występowały w trzech koncentracjach (ryc. 16). Każda z nich zawierała kilkaset
zabytków kamiennych złożonych z rdzeni, odpadów produkcyjnych oraz narzędzi. Zarówno metoda produkcji półsurowca, jak i formy narzędzi nie pozostawiają
wątpliwości, że są to pozostałości obozów krótkopostojowych. Dalsze stanowiska
tego okresu znane są z Płaskowyżu Głubczyckiego i Kotliny Raciborskiej. Niestety,
są to nieliczne oraz ubogie pozostałości. Można tu wymienić takie stanowiska, jak:
4b w Pietrowicach Wielkich, 8 i 12 w Raciborzu-Studziennej, 11 w Kornicach i 18
w Śmiczu. Wspomniane pozostałości pochodzą głównie z kulminacji wzniesień lub
były zlokalizowane na wyższych terasach rzecznych. Podobnie zlokalizowane są
stanowiska z tego okresu na Morawach.
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Ryc. 15. Model terenu z najważniejszymi
stanowiskami górnego i schyłkowego
paleolitu: 1 – kultura oryniacka,
2 – kompleks grawecki, 3 – kultura
magdaleńska, 4 – stanowiska różnych
technokompleksów schyłkowego paleolitu
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Osobno należy potraktować jedyne tego rodzaju w Polsce znalezisko fragmentu czaszki ludzkiej (kaloty) z Siemoni koło Będzina (już poza Górnym Śląskiem).
Został on znaleziony w żwirowni w 1955 roku. Niestety, dokładna pozycja stratygraficzna nie jest znana. Badania antropologiczne pozwoliły stwierdzić, że czaszka
należała do osoby w wieku ok. 25 lat (mężczyzna?). W ostatnim czasie wykonano
rekonstrukcję jej brakujących części. Do niedawna przypuszczano, że szczątki ludzkie należały do twórcy kultury materialnej górnego paleolitu, ale ostatnie analizy
radiowęglowe wskazują na jej holoceński wiek.

Złoty wiek łowców:
środkowa część górnego paleolitu
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Ryc. 16. Wysoka (stanowisko 57).
Narzędzia oryniackie w typie rylców

Prawdopodobnie z południa około 32–30 tys. lat temu przybyły grupy ludności,
które wykonywały w nieco inny sposób niż ich poprzednicy niektóre narzędzia
z kości, poroża oraz z surowców kamiennych. Niewątpliwie byli oni spadkobiercami pionierów górnego paleolitu. W literaturze przedmiotu pozostałości ich kultury
materialnej określa się mianem kompleksu graweckiego. Ta nowa, wyłącznie europejska tradycja rozprzestrzeniła się na rozległe tereny, obejmując w pierwszej fazie,
do 26 tysiąclecia, Europę Środkową z wyjątkiem Węgier, część Europy Zachodniej,
sięgając na północ do 52° szerokości północnej, a także Europę Wschodnią. W tym
okresie jedno z ważniejszych jej centrów znajdowało się na Morawach. W kolejnej
fazie, która przypada na okres od 25 do 20 tysięcy lat temu, grupy łowców rozprzestrzenione były na znacznie mniejszym terytorium. W pierwszym okresie rozwoju
kompleksu graweckiego panował klimat względnie ciepły z tundrą parkową, choć
oczywiście ku północy stawał się on coraz bardziej kontynentalny. Pod koniec tego
okresu, około 27 tysięcy lat temu, nastąpiło ochłodzenie klimatu powiązane z rozwojem w Europie Środkowej formacji stepu i tundry. Do dramatycznych zmian doszło w dwóch następnych tysiącleciach, kiedy Europa Środkowa została zasiedlona
przez kontynentalny step. Klimat stał się suchy, a część obszarów została pokryta
osadami eolicznymi (lessami). W tym okresie część ekumeny osadniczej przesunęła
się w kierunku wschodniej Europy.
Ludzie środkowej części górnego paleolitu pod pewnymi względami – jak
dowodzą tego ostatnie badania – byli lepiej od swoich przodków przystosowani
do zdobywania pożywienia, korzystali bowiem częściej z różnych źródeł pokarmu.
Badania paleozoologiczne oraz izotopowe szczątków kostnych wskazują na bardzo
szeroki wachlarz codziennej diety, w której sporą rolę oprócz dużej fauny odgrywały
także gatunki drobnej zwierzyny, w tym ptactwo. Najczęstsze pozostałości spotykane w miejscach obozowania należą do mamuta, a następnie wilka, lisa i zająca
oraz renifera. Okazjonalnie występują szczątki takich gatunków, jak koń, nosorożec
włochaty, rosomak, jeleń olbrzymi i niedźwiedź. Jak pokazują to ostatnie badania
z terenu Moraw (Dolní Věstonice II, Pavlov VI), wzrosło także znaczenie diety roślinnej, być może przygotowywanej głównie dla dzieci. Jedną z frapujących kwestii jest
występowanie miejsc (są to co prawda niezbyt liczne stanowiska z Moraw, doliny
Wagu na Słowacji, a także z Polski) dużego nagromadzenia szczątków kostnych
mamuta. Jedno z takich stanowisk jest znane z ul. Spadzistej w Krakowie (obecnie
ul. Hofmana), gdzie znaleziono szczątki co najmniej 86 osobników. Część badaczy
sądzi, że są to pozostałości sezonowych polowań łowców graweckich, którzy pod
względem organizacyjnym i technologicznym byli zdolni do takich przedsięwzięć.
Część specjalistów zwraca uwagę na duże podobieństwo zgromadzenia kości do tzw.
naturalnych cmentarzysk, obecnie odkrywanych np. na równinach Serengeti w Afryce.
Być może, prawda leży pośrodku, tj. człowiek wykorzystywał mięso oraz inne szczątki
słoniowatych zarówno padłych śmiercią naturalną, jak i zabitych podczas polowań.
W kulturze materialnej tego okresu uwagę przykuwają liczne przedmioty, których odpowiedniki trudno znaleźć w wytworach czysto użytkowych. Sądzi się, iż
są odbiciem ówczesnych, silnie zakorzenionych i pielęgnowanych wierzeń zintegrowanych z normami życia społecznego. O tym, że system wierzeń musiał mieć
bardzo duże znaczenie w życiu codziennym, świadczą przykłady tzw. sztuki figuralnej oraz abstrakcyjnej w postaci plakietek, płytek, zawieszek z kości, wykonanych
z gliny oraz popularnego wówczas surowca, jakim była kość słoniowa (de facto siekacze mamuta), rzeźb oraz płaskorzeźbionych wyobrażeń ludzi i zwierząt, i innych
przedmiotów o tajemniczym przeznaczeniu, przywodzących na myśl wyposażenie
szamanów. Niektóre przykłady figuralnej plastyki wykonane z gliny (lessu) wypalano
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w paleniskach (rytualne niszczenie lub próba utrwalenia obiektu przez podgrzanie
w wysokiej temperaturze). Niezwykle ważnymi znaleziskami są także pochówki,
wśród nich grób kobiety z Dolních Věstonic I nakryty kośćmi mamuta i słynny
potrójny grób z Dolních Věstonic II oraz grób mężczyzny z Pavlova I. Poza grobami
szczątki ludzkie znajdowane były także w pozostałościach obozów. Najczęstszymi
jednak pozostałościami, które dotrwały do naszych czasów, są ślady aktywności
kamieniarskiej, co pozwala poznać nieco dokładniej sposoby przygotowywania
i użytkowania narzędzi. Podobnie jak w poprzednim okresie powszechne zastosowanie miały skały kryptokrystaliczne spełniające wymogi stawiane przez zaawansowane sposoby produkcji półsurowca wiórowego. Śląsk i Małopolska z powodu
występowania odpowiedniej jakości surowców krzemiennych stały się w pewnym
sensie zapleczem dla grup łowców z Moraw, którzy transportowali surowiec nawet
na odległość 250 km. Najbardziej typowymi narzędziami produkowanymi przez
ludność grawecką były ostrza wiórowe, zwane ostrzami tylcowymi, które służyły
jako wkładki do opraw wykonanych z kości lub poroża.
Dynamika i rozmiary osadnictwa graweckiego w pewnych rejonach przybrały nietypowe dla kultur łowieckich i zbierackich cechy. Dla przykładu, na Morawach, uważanych za jedno z centrów omawianej kultury odkryto kilka stanowisk
poświadczających długi okres zasiedlania. Najważniejsze z nich to Pavlov I, Dolní
Věstonice I–III, Milovice I, Jarošov-Podvršta i Předmostí. Stanowiska w Pavlovie i Dolních Věstonicach to duże kompleksy o skomplikowanej strukturze. Wydaje się, że
oprócz korzystnych warunków klimatycznych i siedliskowych spory udział w wyborze tych miejsc znajdujących się na stokach Wzgórz Pálava miała dolina Dyji,
stanowiąca naturalny szlak zwierzyny łownej. Warto w tym miejscu nadmienić, że
rejon ten wyznaczał początek naturalnego traktu wiodącego ku północy, którym
przemieszczały się grupy łowców i zbieraczy. Przebiegał on wzdłuż rzek Svratki,
Moravy i Bečvy w kierunku doliny Odry. Migracje grup ludzkich mogły przybierać
charakter wypraw sezonowych, których celem stawało się zdobycie pożywienia,
a przy okazji surowców kamiennych.
Śląsk, znajdując się u wylotu Bramy Morawskiej, dostarczył interesujących śladów sezonowych migracji łowców i zbieraczy kompleksu graweckiego. O związku śląskich stanowisk ze śladami położonymi na południe od Karpat i Sudetów
świadczy bardzo duża ilość surowców kamiennych sprowadzanych przez ludność
zamieszkującą Morawy, pochodzących z osadów morenowych lub fluwioglacjalnych zlokalizowanych w południowej części dorzecza Odry. Najliczniejsze znaleziska
pochodzą ze stanowiska B w Wójcicach koło Otmuchowa (ryc. 17). Jest ono oddalone około 2 km od Nysy Kłodzkiej. Rozciąga się na skłonie terasy przechodzącej
w wysoczyznę. Jego badania, którymi kierowali archeolodzy z ośrodka krakowskiego Anna Dagnan-Ginter i Bolesław Ginter, przyniosły odkrycie bogatego
inwentarza wyrobów krzemiennych (ponad 6 tys. sztuk) oraz kilkudziesięciu
szczątków kostnych, należących do mamuta. Oprócz tego udokumentowano
węgle drzewne, przypuszczalnie związane z miejscami niecenia ognia. Większość zabytków znaleziono w warstwie ornej. Nieliczne wyroby oraz kości
stwierdzono w żwirowo-piaszczystym utworze podścielającym współczesną
glebę. W trakcie prac wykopaliskowych wykazano, iż materiały uległy przemieszczeniu zapewne jeszcze w plejstocenie wskutek procesów stokowych
w warunkach peryglacjalnych (tzw. soliflukcja). W latach dziewięćdziesiątych
ponowiono prospekcję powierzchniową stanowiska, ujawniając dalsze zabyt-
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Ryc. 17. Wójcice. Stanowisko B
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Ryc. 18. Wójcice (stanowisko B).
Rdzenie do produkcji półsurowca
wiórowego

ki na powierzchni pola ornego. W związku z naruszeniem pierwotnych układów
przestrzennych obecnie nie można odtworzyć sposobu zagospodarowania tej
przestrzeni, trudno również ustalić, ile razy miejsce to było odwiedzane przez człowieka. O sposobach aktywności ludzi w rejonie stanowiska B w Wójcicach możemy
wnioskować na podstawie charakteru wyrobów kamiennych, wykonanych głównie
z miejscowego krzemienia narzutowego, który wydobywano z osadów glacjalnych.
Znaleziono także kilka wyrobów ze skał pochodzących z terenów zakarpackich
(drobnoziarnisty kwarcyt, rogowiec i radiolaryt), potwierdzających kontakty z terenami położonymi na południe. W miejscu tym przygotowywano półsurowiec
wiórowy i odłupkowy, wykonując z niego narzędzia retuszowane (ryc. 18). Część
z nich, jak rylce i drapacze, porzucono, co pozwala się domyślać, że mogły służyć do
wykonania czynności związanych z podziałem tuszy zwierząt lub obróbką skór, kości ewentualnie poroża. Oprócz narzędzi doraźnych wykonywano całą gamę rdzeni,
półsurowca i narzędzi, które miały za zadanie uzupełnić wyposażenie łowieckie.
Intensywność obróbki rdzeni oraz jakość półsurowca wiórowego, których walory
zostały opisane przez badaczy stanowiska, nie pozostawia cienia wątpliwości, że
1 produkcja ta była planowym działaniem wpisanym w system logistyczny ludności
graweckiej. Na podstawie specyficznych cech narzędzi przypuszcza się, że pozostałości należały do ludzi starszej fazy kompleksu graweckiego. Warto wspomnieć, że
pod kątem stylistycznym podobne ślady odnotowano około 30 km na północny
zachód od Wójcic w Henrykowie (stanowisko 15). Być może, stanowią one pozostałość jeszcze bardziej wysuniętego na północ obozu postojowego tej ludności.
Kolejne obozowiska, położone na wschód od Wójcic, znajdują się również
w odległości niewielkiej (od kilkunastu km), co wskazywałoby na istnienie w tym
regionie zaplecza łowieckiego. Miejsca, gdzie wykonywano półsurowiec i narzędzia
z lokalnego krzemienia narzutowego, zostały stwierdzone w Śmiczu i Cyprzanowie. Pracownia w Cyprzanowie badana wykopaliskowo przez Janusza Krzysztofa
Kozłowskiego w latach sześćdziesiątych minionego wieku dostarczyła pozostałości
nieco zbliżonych do wspomnianych śladów z Wójcic. Wśród narzędzi retuszowanych, niestety nie tak licznych, znaleziono ostrze tylcowe. Pozostałe stanowiska ze
Śląska Górnego to ubogie ślady w postaci wyrobów krzemiennych (stanowiska: 11
w Pietraszynie, 6 w Śmiczu, 16 i 36 w Domaszkowicach, 1 w Debrzycy).
Podsumowując uwagi na temat tego niezwykle ważnego okresu w dziejach
zasiedlenia Śląska, należy stwierdzić, iż odkryte pozostałości wyraźnie ukazują zależność bardziej stabilnego osadnictwa w pierwszym okresie rozwoju tzw. kompleksu graweckiego od morawskich centrów. Symptomatyczny jest brak pozostałości
związanych z bardziej intensywnym i stabilnym osadnictwem. Musimy mieć przy
tym świadomość, iż liczba, a zapewne i jakość odkrytych dotychczas stanowisk jest
daleka od rzeczywistości. Sądzimy, iż jest to rezultat wydarzeń, jakie nastąpiły po
24 tysiącleciu, kiedy to doszło do pogorszenia się warunków klimatycznych, a wraz
z tym do obniżenia się temperatury, zmniejszenia ilości opadów oraz natężenia
procesów eolicznych, wskutek czego Płaskowyż Głubczycki i przyległe regiony
pokryła gruba warstwa lessu, zasłaniająca ślady graweckiego osadnictwa na tym
terytorium. W związku z tym zagadką pozostaje rola Śląska w dobie wycofania się
ludności graweckiej z Moraw około 25 tys. lat temu i pojawienia się jej ośrodków
w Małopolsce. Czy w okresie tym Śląsk ponownie stal się jedynie rubieżą, czy też
przetrwały tutaj bardziej stabilne struktury, stanowiące pokłosie „złotego wieku”
łowców morawskich?

Koniec epoki łowców paleolitycznych:
późna faza górnego paleolitu i paleolit schyłkowy
W okresie od 25 do 18 tys. lat temu (wiek w latach kalendarzowych: krzywa
kalibracyjna IntCal09; daty kalibrowane są także w dalszej części tekstu) nastąpił
zanik aktywności grup ludzkich w północnej Europie, związany z dramatycznym
pogorszeniem się warunków klimatycznych, które wyraziły się przesunięciem lądolodu skandynawskiego (stadiał Leszna), obniżeniem się temperatury oraz zanikiem korzystnych dla człowieka i fauny zbiorowisk roślinnych. Polska południowa
w tym czasie zamieniła się w pustynię polarną lub została zajęta przez tundrę
lub step. Społeczności paleolitycznych łowców z Europy Zachodniej wycofały się
z zamieszkiwanych dotychczas terenów na obszary południowo-zachodniej Francji
i północnej Hiszpanii (Kantabrii), charakteryzujące się korzystniejszymi warunkami
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środowiskowymi. Grupy ludzkie z Europy Środkowej przemieściły się natomiast
na południe i w kierunku Niżu Rosyjskiego. Jak dowodzą tego odkrycia z Czech,
Słowacji oraz Austrii i Niemiec, a także Polski, sporadycznie obszar ten mógł być
odwiedzany przez niewielkie ugrupowania łowców i zbieraczy. Wypada wspomnieć
o słowackich stanowiskach w Kašovie czy Cejkovie, będących śladami pobytu pomiędzy 24,5 a 22 tys. lat temu. Osadnictwo na terenach Niemiec poświadczają
ślady z Wiesbaden-Igstedt, datowane na okres pomiędzy około 23 a 20,5 tys. lat
temu (uśredniony, przypuszczalny wiek zasiedlenia określa się na około 21 tys. lat
temu). Podobnych materiałów dostarczyły stanowiska w Grubgraben w Austrii. Pochodzenie tej ludności nie jest do końca wyjaśnione. Jedna z hipotez wskazuje na
związek z terenami Francji.
W Polsce do najważniejszych pozostałości tego okresu zalicza się stanowisko
C2 zlokalizowane w Krakowie przy ul. Spadzistej, które jest datowane na około 21
tys. lat. Pozyskano z niego niewielką liczbę zabytków krzemiennych. Wspomnieć
należy również o inwentarzu z Jaskini Mamutowej (Jura Krakowsko-Częstochowska)
oraz stanowisku ze szczątkami mamuta z Krakowa-Nowej Huty. Wart podkreślenia
jest fakt, że wszystkie te odkrycia pochodzą z Małopolski i wszystkie raczej sygnalizują krótkie pobyty. Nie jest wykluczone, że z tymże epizodem osadniczym należy łączyć zabytki krzemienne tworzące tzw. dolny horyzont kulturowy w rejonie.
Około 20 tys. lat temu w południowo-zachodniej Francji i północnej Hiszpanii na podłożu wcześniejszej tradycji doszło do przeobrażeń, które zaowocowały nowymi rozwiązaniami w wielu obszarach życia, określanymi mianem kultury
magdaleńskiej (nazwa od schroniska skalnego La Madelaine w południowo-zachodniej Francji). Obszar, na którym odnotowano zbliżone pod wieloma względami pozostałości kultury materialnej, rozciąga się od wybrzeży atlantyckich po
dorzecze Wisły i Bugu. Oczywiście rozprzestrzenianie się nie było zjawiskiem ani
jednorazowym, ani tak dynamicznym, jak sądzono wcześniej. Najwcześniejsze ślady
osadnictwa magdaleńskiego są znane z Francji południowo-zachodniej oraz z wybrzeża kantabryjskiego w Hiszpanii. Około 19 tys. lat temu lub nieco wcześniej
doszło do powiększenia się populacji, czego dowodzić może spora liczba stanowisk rozprzestrzenionych we Francji. W tym samym czasie poszerzono ekumenę
w kierunku wschodnim, obejmując dolinę Renu, skąd znane jest stanowisko Munzingen położone koło Freiburga. Nieco młodsze są najstarsze ślady pobytu ludności
magdaleńskiej w Polsce, które pochodzą z Jaskini Maszyckiej w Ojcowie na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej (około 18,2 tys. lat temu). Stanowisko to dostarczyło
obok wyrobów kamiennych unikalnego zbioru przedmiotów kościanych, w tym
zdobionych elementów uzbrojenia, a także przewierconych zębów zwierzęcych
(kolie), muszli oraz czerwonego barwnika i płytek do ich rozcierania. W ich sąsiedztwie odnaleziono szczątki ludzkie kobiet, mężczyzn i dzieci. Sądzi się w związku
z tym, że ludzie ci mogli paść ofiarą ataku innej grupy ludzi.
Faktyczna kolonizacja Europy Środkowej przez ludnoścć magdaleńską rozpoczęła się nieco później, tj. około 16 tys. lat temu. Z tego okresu pochodzą liczniejsze
stanowiska, znane z Niemiec, Polski oraz Czech i Moraw. Ciekawe, że początek
wkroczenia na te ziemie liczniejszych grup przypada na chłodny okres określany
najstarszym dryasem (nazwa od alpejsko-tundrowego krzewu liściastego dębika).
Jednak największy zasięg osadnictwo to w Europie Środkowej osiągnęło podczas
następnego okresu, w którym doszło do ocieplenia (tzw. interstadiał Bølling-Allerød:
14,7 do 12,7 tys. lat temu; nazwy pochodzą od znanych stanowisk przyrodniczych
z osadami jeziornymi w Danii). Osadnictwo magdaleńskie w tym czasie objęło obszary nizinne Europy Zachodniej oraz Średniogórze Niemieckie, a także pas wyżyn
w Polsce. Na tym rozległym obszarze doszło do rozwoju lokalnych ugrupowań.
Przykładem mogą być takie centra, jak Basen Paryski, Niemcy Południowo-Zachodnie czy Nadrenia oraz Turyngia, Morawski Kras czy Jura Krakowsko-Częstochowska.
Rozproszenie to nie wpłynęło jednak na zanik kontaktów. Przeciwnie, wiele aspektów kultury materialnej wskazuje na silny przekaz informacji pomiędzy ugrupowaniami. Uderzające jest na przykład podobieństwo technologii produkcji wyrobów
kamiennych i narzędzi kościanych, a także wyrobów uważanych za mające związek
z zachowaniami symbolicznymi i estetycznymi.
W Polsce można wyróżnić trzy rejony, w których odnotowano liczniejsze ślady
pobytu grup kultury magdaleńskiej. Pierwszym i najbardziej reprezentatywnym są
okolice Krakowa i Wyżyna Sandomierska, drugim Wyżyna Lubelska i Podkarpacie.
Stosunkowo niedawno ślady intensywnego osadnictwa magdaleńskiego rozpoznano na Płaskowyżu Głubczyckim i obszarach wyżynnych graniczących od za-
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Ryc. 19. Dzierżysław. Stanowisko 35

Ryc. 20. Dzierżysław (stanowisko 35).
Pozostałości obiektu mieszkalnego
(namiotu)

chodu. Spośród górnośląskich stanowisk do najciekawszych należy stanowisko 35
w Dzierżysławiu, powiat głubczycki: badania w latach 1997–2005. Miejsce to było
czasowo zasiedlane w okresie najstarszego dryasu (14C: 16,7–16,1 tys. lat temu).
Pozostałości obozu znajdują się w dość nietypowym miejscu, stanowisko bowiem
jest zlokalizowane na dnie otoczonej wzgórzami doliny rzeki (ryc. 19). Odkryto tu
ponad 40 tys. przedmiotów. Główną część stanowią wyroby krzemienne, którym
towarzyszyły narzędzia ze skał grubokrystalicznych. Część wyrobów wykonano z radiolarytu, który może pochodzić z doliny rzeki Vlary (zachodnia Słowacja). Omawiając najciekawsze znaleziska wykonane z surowca krzemiennego, wspomnieć należy
o niewielkich, trójkątnych narzędziach, które stanowiły wkładki zbrojące ostrza wykonane z surowców organicznych. Narzędzia o dokładnie takim samym kształcie rzadko
występują poza Francją i Hiszpanią. W najbliższym sąsiedztwie Dzierżysławia są znane
ze stanowiska w Hranicach na Morawach. Stanowiska dzieli odległość około 70 km.
Kolejne, wymowne odkrycia to ślady wykorzystywania czerwonego barwnika, kości
zwierząt konia, renifera i mamuta, a także ślady palenisk. Bardzo dobry stan pozostałości oraz ich imponująca liczba pozwoliły odtworzyć układ stref aktywności
człowieka (ryc. 20). Za kluczową można uznać strefę występowania śladów konstrukcji mieszkalnej w typie namiotu Indian Ameryki Północnej tipi. Konstrukcja
opierała się na słupie umieszczonym w środkowej części oraz serii drągów, znajdujących się na obwodzie owalnej konstrukcji. Średnica obiektu wynosiła ponad
3 m. W jego „wnętrzu” wyróżniono strefę „sypialną” oraz „gospodarczą”. W obrębie
tej powierzchni odkryto także dwa składy brył surowca i rdzeni, wkopanych w grunt.
W obozie poza namiotem wykonywano różne zadania, np. przygotowywano półsurowiec wiórowy, produkowano i naprawiano narzędzia, konserwowano skóry i być
może ćwiartowano tusze zwierzyny łownej. Do rzadkich znalezisk zaliczyć należy
serię przedmiotów wykonanych z hematytu. Ten czerwony barwnik był wykorzystywany przez ludność paleolityczną zarówno do celów czysto praktycznych (np.
konserwacja skór zwierząt), jak i czynności związanych z ówczesną obrzędowością
lub estetyką. W Dzierżysławiu odkryto dowody na wykorzystywanie tego minerału do produkcji zawieszek, paciorków oraz przedstawień figuralnych (?) (ryc. 21).
Oprócz omówionych śladów na Płaskowyżu Głubczyckim odkryto jeszcze
kilka innych stanowisk, które prawdopodobnie są związane z tą samą tradycją
(ryc. 15). Stanowiska te zostały odkryte w Cyprzanowie (stanowisko 3), Śmiczu
(stan. B), Bliszczycach (stanowisko 16) oraz Broniszowicach (stanowisko 2). W Broniszowicach położonych w Obniżeniu Otmuchowskim stanowisko wystąpiło na
wzniesieniu górującym nad okolicą. Zabytki krzemienne zostały odkryte na północnym stoku wzniesienia przy jego wierzchowinie, co ustalono dzięki sondażom
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wykonanym w 2005 roku. Wyroby tworzące zróżnicowany zbiór (półsurowiec i odpady z jego produkcji oraz narzędzia retuszowane) stanowią pozostałość obozu
krótkopostojowego.
Kolejne ślady, które swoją liczebnością dorównują znaleziskom z Dzierżysławia
(stanowisko 35), pochodzą ze stanowiska 7 w Sowinie, powiat nyski. Jest ono zlokalizowane przy wschodniej krawędzi rozległego garbu terenowego, zwanego Wałem Niemodlińskim. Powierzchnia wału pokryta jest utworami piaszczystymi. Wał od
stron wschodniej i zachodniej otaczają obniżenia, w których u schyłku plejstocenu
znajdowały się zbiorniki jeziorne. Depresja od strony wschodniej, tj. w pobliżu stanowiska, zaznacza się wyraźnym uskokiem. Do wnętrza obniżenia prowadzą jedynie
suche dolinki. Stanowisko leży dokładnie u wylotu jednej z nich. Prace wykopaliskowe
trwające z przerwami od 2001 roku do tej pory ujawniły ponad 40 tysięcy wyrobów krzemiennych. Pozostałości są świadectwem kilku pobytów ludzi o podobnych
umiejętnościach wykonywania wyrobów kamiennych. Dotychczasowe poszukiwania
pozwoliły wyodrębnić skupienia wyrobów, wśród których dominowały pozostałości
wykonywania półsurowca wiórowego (ryc. 22). Stan zachowania pozostałości pozwala w sposób szczegółowy odtworzyć proces wykonywania półsurowca i narzędzi.
Do ciekawych znalezisk należą również fragmenty konkrecji czerwonego barwnika
(ustalanie składu mineralnego nie zostało zakończone).
Przedstawiony przegląd stanowisk magdaleńskich pokazuje, że Górny Śląsk stanowił prawdopodobnie jedno z centrów osadniczych. Obok śladów krótkotrwałego
pobytu notujemy tutaj pozostałości sezonowej eksploatacji. Podobnie jak w przypadku osadnictwa graweckiego związków należy poszukiwać w rejonach położonych na południe od Kotliny Raciborskiej. Nie można wykluczyć pewnych koneksji
z Małopolską, chociażby z tego względu, iż przez Śląsk przebiega naturalny szlak
prowadzący z południa wzdłuż doliny Odry, którym mogły przemieszczać się grupy
ludzkie. Na stanowiskach morawskich, takich jak Jaskinie Kůlna, Pekárna czy Barova
odkryto inwentarze wykonane z krzemienia narzutowego. Obecne są także ozdoby
z bursztynu, być może pochodzącego ze śląskich złóż. Wspomnieć również należy
o znaleziskach z tego wieku po wschodniej stronie obrzeży Sudetów (podnóże
Beskidów: Jaskinia Šipka i Čertova dira koło Štramberka).
Niż Środkowoeuropejski od okresu Bølling-Allerød stał się domeną łowców i zbieraczy, których kultura materialna charakteryzowała się odmiennymi cechami powstałymi być może na skutek izolacji terytorialnej, związanej z przystosowaniem się do nieco
innego środowiska. Prawdopodobnie tradycje niżowe początek zawdzięczają łowcom
magdaleńskim, co widoczne jest w budowie niektórych narzędzi. Tradycja niżowa wykazująca podobieństwa z wcześniej omówioną kulturą magdaleńską od lat trzydziestych minionego wieku określana jest mianem kultury hamburskiej (nazwa wywodzi się
od Hamburga, w pobliżu którego odkryto wiele zespołów). Za jeden z najważniejszych
wyróżników kultury materialnej tej jednostki uważa się charakterystyczne narzędzie
w postaci ostrza z wnęką, które jest zwane jednozadziorcem lub wykrojcem hamburskim. Opierając się na tych i innych „emblematach”, można zauważyć, że tradycja ta
rozprzestrzeniona była na rozległym obszarze pomiędzy północną Francją i dorzeczem
Odry. W Polsce ślady łowców kultury hamburskiej znane są głównie z Wielkopolski
i Dolnego Śląska. Na Śląsku Opolskim dotychczas odkryto tylko jedno stanowisko w Rogowie Opolskim koło Krapkowic, gdzie w latach trzydziestych minionego stulecia znaleziono rdzeń oraz trzy charakterystyczne jednozadziorce. W odległości około 100 km na
północ od Rogowa Opolskiego w Łozinie koło Oleśnicy ostatnio dokonano kolejnego
odkrycia podobnych wyrobów, co świadczy o tym, iż dolina Odry należała wówczas
do obszarów codziennej eksploatacji łowieckiej.
Druga część ocieplenia, zwana Allerød, poprzedzona krótkim ochłodzeniem
(dryas młodszy) doprowadziła do utrwalenia osadnictwa na terenach nizinnych
i wyżynnych. W omawianym okresie klimat uległ bardzo wyraźnemu ociepleniu,
co zaznaczyło się pojawieniem się na terenach południowych środkowej Europy
lasów mieszanych i iglastych. W okresie ocieplenia doszło do narodzin nowych
sposobów wykonywania pewnych elementów broni łowieckiej. Zmianie uległy
metody produkcji półsurowca wiórowego oraz specyficznych narzędzi, w tym
ostrzy, zwanych liściakami, które prawdopodobnie mogły pełnić rolę grotów strzał,
podobnie jak wcześniej niektóre jednozadziorce hamburskie. Teoretycznie warunki
te powinny wpłynąć na silne zróżnicowanie wzorców, jednak znaleziska archeologiczne tego nie potwierdzają. Na rozległych obszarach od północno-zachodniej
Francji po Polskę grupy łowców posługiwały się podobnym wachlarzem środków
produkcji narzędzi, który archeolodzy określają mianem kultury Federmesser. Nie-
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Ryc. 21. Dzierżysław (stanowisko 35).
Zawieszka z hematytu o długości 3,5 cm

Ryc. 22. Sowin (stanowisko 7).
Blok krzemienny złożony z rdzenia,
wiórów i odłupków zaprawiakowych
o długości 17,3 cm

miecka nazwa pochodzi od często spotykanych ostrzy o łukowato opracowanej
krawędzi, przypominającej scyzoryk. Przypuszcza się, że zmiana warunków ekologicznych mogła natomiast wpłynąć na powrót do traperskich metod polowań
na zwierzęta żyjące pojedynczo lub w niewielkich stadach. Pozostałości to ślady
niewielkich obozów, z szałasami i paleniskami, miejscami produkcji półsurowca
i narzędzi kamiennych.
W południowej Polsce, w tym na Śląsku, pobyt tej ludności udokumentowano pojedynczymi stanowiskami. Najciekawsze pozostałości pochodzą ze stanowiska 9 w Sowinie, którego badania testowe przeprowadzono w 2008 roku. Stanowisko zlokalizowane jest w pobliżu omówionego stanowiska 7, na wschodniej
krawędzi Wału Niemodlińskiego. Eksploracja niewielkiej powierzchni przyniosła odkrycie blisko 2 tys. wyrobów, wykonanych głównie z lokalnego surowca krzemiennego
(ryc. 23). Wśród pozostałości znaleziono również fragment narzędzia z radiolarytu, co
świadczyłoby o kontaktach z obszarami położonymi na południe od Bramy Morawskiej.
Kolejne pozostałości pochodzą ze stanowiska 36 w Kozłówkach, odkrytego w 2003
roku. Stanowisko położone jest na łagodnym stoku, oddalonym o kilkaset metrów od
dzisiejszego koryta rzeki Psiny. Na powierzchni znaleziono około 60 wyrobów krzemiennych. Pozostałe stanowiska dostarczyły pojedynczych wyrobów krzemiennych. Do
takich należą tylczak łukowy z Dzielowa koło Baborowa, a także zabytki z Ciska (stanowisko 6), Nysy, Pietrowic Wielkich (stanowisko 8), Bliszczyc, Kornic, Śmicza, Pietraszyna.
Okres plejstocenu zamyka kolejne ochłodzenie, które określane jest jako dryas
najmłodszy (12,5–11,5 tys. lat temu). Europa Środkowa ponownie została zajęta
przez zbiorowiska roślinne w typie tundry i stepu z fauną, której najbardziej charakterystycznym przedstawicielem stał się po raz kolejny renifer. Polowania na ten
gatunek zwierzyny stały się w związku z tym podstawą gospodarki ówczesnej ludności. W omawianym okresie doszło do znacznego zróżnicowania stylistycznego
wyrobów. Tylko z Polski znane są co najmniej cztery, częściowo ze sobą powiązane
tradycje. Główne granice podziałów stylistycznych z pewnymi wyjątkami przebiegają wzdłuż największych dolin cieków wodnych. Górny Śląsk był wówczas czasowo zasiedlany przez jedno ze wspomnianych ugrupowań. Pozostałości te utożsa-

Ryc. 23. Początek prac wykopaliskowych
na stanowisku 9 w Sowinie
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mia się z tzw. kulturą świderską, której nazwa wywodzi się od stanowiska Świdry
Wielkie pod Warszawą. Warto podkreślić, że grupy te z reguły wykorzystywały do
celów produkcji najwyższej klasy surowce krzemienne, stąd nagromadzenie stanowisk świderskich na obszarach obfitujących w odpowiedniej jakości krzemień.
Nie dziwi więc, że najbardziej reprezentatywne kompleksy stanowisk odkryto na
obrzeżach Górnego Śląska, gdzie na dużą skalę zapewne przez setki lat wyposażano się w surowiec i niezbędne wyroby (stanowiska w Gojściu i Trzebcy). Teren
położony na południe był wykorzystywany w odmienny sposób – jako terytoria
sezonowych łowów, o czym świadczą pozostałości niewielkich obozów ze śladami warsztatów, w których wykonywano lub naprawiano narzędzia. Wymienić tu
należy stanowiska w Pyskowicach-Dzierżnie, Karchowicach, powiat gliwicki, oraz
Gliwicach-Szobiszowicach, Śmiczu, powiat prudnicki, czy Pomorzowicach, powiat
głubczycki. Być może, pozostałościami tego kierunku eksploatacji środowiska są
znaleziska pojedynczych obłupni i rdzeni, odkrywane w różnych rejonach Górnego Śląska (np. Maków, Łambinowice, Domaszkowice). Podobne znaczenie mają
zapewne stanowiska z pojedynczymi narzędziami. Wspomnieć należy o odkryciach
z Dzielnicy, Grudyni Wielkiej, Wójcic, Jakubowic, Jazdu, Gościęcina, Opola-Groszowic, Jemielnicy, Malni, Wojciechowa, Gliwic i Pyskowic-Dzierżna,. Interesujące jest
przy tym, że stanowiska świderskie nie są znane z terenów położonych na południe od Bramy Morawskiej. Osadnictwo świderskie na Górnym Śląsku tworzy więc
południowo-zachodnią granicę zasięgu tej jednostki kulturowej.

Uwagi końcowe
Podsumowując obserwacje na temat śladów pobytu człowieka w starszej epoce kamienia na Górnym Śląsku, należy zwrócić uwagę na kilka zagadnień. Cechą
uderzającą jest jego silny związek z terenami położonymi na południu, czyli Bramą
Morawską. Koneksje te zostały w dużym stopniu narzucone przez warunki geograficzne. Nie oznacza to, że były stale utrzymywane. Podczas środkowego paleolitu,
włączając w to tzw. przemysły przejściowe (okres do 35 tys.), migracje, na przykład
w kierunku północnym, z pewnością miały mniejszy zasięg, niż wcześniej przyjmowano. W związku z tym, mimo braku bezpośrednich dowodów, można zakładać,
iż ludzie archaiczni po dotarciu do Kotlin Opawskiej i Raciborskiej oraz Płaskowyżu
Głubczyckiego traktowali ten obszar przez pewien czas jako refugium, na co zezwalały jego walory środowiskowe, w tym sieć rzeczna, brak barier topograficznych,
potencjalne miejsca skupiania i wędrówek zwierzyny łownej, a także dobrej jakości
surowce kamienne do produkcji narzędzi. Pośrednio świadczy o tym stosunkowo
duże nagromadzenie śladów na niewielkim wycinku Kotliny Raciborskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego. Wspomniane więzi zostały urzeczywistnione dopiero w okresie
kolonizacji Europy Środkowej przez człowieka współczesnego anatomicznie, który
wprowadzając logistyczny system mobilności zapewne w pierwszej części środkowej fazy górnego paleolitu teren ten traktował jako zaplecze ekonomiczne dla
bardziej stabilnych struktur, zlokalizowanych na Morawach i w zachodniej Słowacji.
Zbliżony charakter przybrała kolonizacja Śląska po drugim kryzysie klimatycznym
ostatniego zlodowacenia (ok. 18 tys. lat). Schyłek plejstocenu od czasu ocieplenia
Allerød po najmłodszy dryas zaznaczył się wkroczeniem grup łowców i zbieraczy
z kierunku północnego. Obecny stan badań nie pozwala jednak na bliższą charakterystykę roli, jaką odegrał Górny Śląsk w tym czasie. Obecność co prawda niezbyt
zasobnych śladów rozrzuconych wzdłuż dolin niemalże całego obszaru dowodzi, że
musiał on się stać przedmiotem rutynowej eksploatacji. Mamy nadzieję, że przyszłe
poszukiwania i pogłębione studia uzyskanych do tej pory źródeł pozwolą odpowiedzieć na to i inne pytania wiążące się z najstarszym odcinkiem prehistorii Śląska.
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The Palaeolithic
Summary

This section reports on the most significant Palaeolithic discoveries made in Upper Silesia. Similarly as in other areas of
Central Europe lying north of the Sudetes and the Carpathians humans started to move into Upper Silesia with increasing
frequency a little later than, for instance, to southern refuges of the Mediterranean and the Black Sea region. Recent finds
from Upper Silesia indicate that the region may have been penetrated even during the middle phase of the Middle Pleistocene. Nevertheless, the oldest confirmed relics of human presence can be dated to the end of the Middle Pleistocene
(OIS8-7, Oxygen Isotopic Stages). They are linked to the end of the Lower Palaeolithic (Acheulian) and the beginning of the
Middle Palaeolithic. From this period single finds of handaxes (Owsiszcze) and a small series of flakes and tools are known.
The archaeological record from the early OIS6 (Oder and Warthe glacial period: 180–130 thousand years) is somewhat richer.
Two notable sites were identified at Racibórz-Studzienna (no. 2) and Dzierżysław (no. 1, the lowest level) in district Głubczyce.
Human presence during the Eemian interglacial (5e) has not been documented so far. In the course of the last glacial period
(OIS5d-early OIS3) northern parts of Europe gradually gained in importance – this is indicated by the increasing number of
finds. As in the earlier period archaeological sites are clustered in the Racibórz Basin and in the southern area of the Głubczyce
Upland. During the middle part of the interpleniglacial period (OIS3) across the vast territory of Eurasia new industries appeared (the so-called transitional industry) containing Middle Palaeolithic features and technical innovations next to Upper
Palaeolithic attributes of stone assemblages (e.g. blades and backed pieces). Echoes of these processes have been identified
in Upper Silesia too. The site 11 at Lubotyń in district Głubczyce yielded remarkable remains of hearths dated to around
42–44 thousand years BC. Similar evidence is recorded in the lower and the upper level of the site 1 at Dzierżysław and some
relevant artefacts were recovered at the site 8 at Dzierżysław.
Evidence on the first stage of colonisation of Upper Silesia by modern humans is rather modest. A larger number of
finds was recorded in the Chełm Massif and the Głubczyce Upland. These have been attributed to Aurignacian culture. The
golden age of the Palaeolithic hunter-gatherers, as reflected by finds attributed to the Gravettian complex (32–20 thousand
years BP), is documented better still. One of the largest assemblages comes from the site B at Wójcice near Otmuchów.
Other finds are known from the Głubczyce Upland and the Racibórz Basin. Presumably the Upper Silesian archaeological
record corresponds to both the older and the younger phase of the Gravettian complex and suggests contacts with human
groups in Moravia. After climatic deterioration between 25 and 18 thousand years BP new groups began moving into the
region of Upper Silesia. Traces of this event are identified with the Magdalenian complex. This is evidenced by the remains
of a camp (camps?) discovered e.g., at the site 35 in Dzierżysław (16.7–16.1 thousand years BP, calibrated date). The same
sites yielded relics of Palaeolithic art and evidence on the use of mineral pigments. Equally numerous finds were recovered
from the site 7 at Sowin. The end of the Palaeolithic (14.5–11.5 thousand years BP) is documented by the remains of various
technocomplexes (shouldered points – Rogów Opolski, backed pieces – Sowin site 9, tanged points – Trzebca and Gojść).
The recently obtained records on the human presence in Upper Silesia during the Palaeolithic allow us to make two
observations. First, there seems to have been a remarkably strong connection with areas lying to the south, in Moravia and
Western Slovakia. However, this does not mean that the contacts were always maintained. Second, the traces of occupation
do not have an even spread and the largest number of sites is recorded in the foreland of the Moravian Gate, that is, in
the Racibórz Basin and the Głubczyce Upland. Apparently, this is because this area was on the route of natural migration of
different animal species and humans and was favourable for settlement because of its varied landscape which was without
more serious topographic barriers.

31

32

MEZOLIT
Mezolit, nazywany również środkową epoką kamienia, wiąże się chronologicznie
z wczesnym holocenem, kiedy to po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia środkową
i północną Europę ponownie kolonizowały środowiska leśne. Społeczności ludzkie
kontynuowały i rozwijały tradycyjne metody zdobywania pożywienia: łowiectwo
i zbieractwo, dostosowane do warunków środowiskowych ocieplającego się klimatu. Początki mezolitu datować można na lata 9700–9600, koniec natomiast na około
5500–5300 lat przed Chr. Łączy się on z przybyciem na teren dzisiejszych ziem polskich
osadników neolitycznych, którzy przynieśli ze sobą całkowicie nowy sposób życia,
oparty na gospodarce rolniczo-hodowlanej. Mezolit w naszej części Europy dzieli się
zwykle na dwa okresy: starszy i młodszy. Granicę między nimi wyznacza mniej więcej
data 7000 lat przed Chr. Starszy mezolit obejmuje dwa okresy klimatyczne wczesnego
holocenu: preborealny i borealny, natomiast młodszy – część okresu atlantyckiego.
Tak nakreślone ramy chronologiczne wymagają paru słów komentarza. A zatem, u zarania wczesnego holocenu, przynajmniej w początkach okresu preborealnego, na terenie dzisiejszej Polski funkcjonował w różnym zakresie tradycyjny,
schyłkowopaleolityczny styl życia. Na Górnym Śląsku trudno ocenić skalę i zasięg
tego zjawiska oraz tempo zmian społecznych i kulturowych związanych z mezolitem. Z drugiej strony, schyłek mezolitu jest również procesem skomplikowanym
i długotrwałym. Przybyli na ziemie polskie osadnicy neolityczni zajęli tylko niektóre,
najbardziej korzystne pod względem rolniczym tereny. Na pozostałych obszarach,
na przykład na piaszczystych terenach wydmowych i polodowcowych, tradycyjne
zajęcia łowiecko-zbierackie były podstawą utrzymania jeszcze w neolicie. Również
dzisiejszy obszar Górnego Śląska przypominał w tamtych czasach skomplikowaną
mozaikę złożoną ze społeczności rolniczych i ostatnich grup zbieracko-łowieckich.
Tych kontynuatorów tradycyjnego sposobu życia określa się mianem ludów (grup)
paraneolitycznych, ponieważ mimo tradycyjnej gospodarki opartej na polowaniu,
połowie ryb i zbieractwie przyswoili oni niektóre wynalazki rolników, np. ceramikę.
Podobnie jak na innych terenach Niżu i pasa wyżyn środkowej Europy stanowiska mezolityczne na Górnym Śląsku występują w powierzchniowych warstwach
dzisiejszej gleby: w humusie i około 20 cm poniżej warstwy próchnicy. W związku
z tym wyjątkowo tylko zachowują się na takich stanowiskach przedmioty z surowców organicznych oraz kości upolowanych zwierząt. Jedynymi znajdowanymi
na nich wyrobami są zwykle zabytki wykonane z krzemienia i innych skał. Z reguły również materiały pochodzące z różnych faz zasiedlenia stanowiska występują
zmieszane w tej samej warstwie, ponieważ w holocenie w strefie poza dolinami
nie zachodziły żadne znaczniejsze masowe procesy sedymentacji. Niestety, z Górnego Śląska nie są do tej pory znane stanowiska torfowe ani stanowiska jaskiniowe, na których zwykle stratyfikacja jest bogatsza, tak że poszczególnym fazom
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Ryc. 1. Stanowiska mezolityczne
badane metodą wykopaliskową
(numery odpowiadają
oznaczeniom w tabeli 1):
komornickie
postmaglemoskie
nieokreślone

zasiedlenia stanowisk odpowiadają różne warstwy. W warstwach jaskiń i stanowisk
położonych na terenach podmokłych dobrze zachowują się również przedmioty
z kości i poroża oraz szczątki kostne, a na tych ostatnich także przedmioty i wyroby
z drewna, włókna, kory. Niestety, stanowiska w omawianej części Śląska znajdują
się w głównej mierze na obszarach piaszczystych. Najbliższym obiektem torfowym
jest stanowisko 10 w Pobieli, położone w północnej części Dolnego Śląska, badane
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przez Zbigniewa Bagniewskiego.
Osobnym problemem pozostaje niezadowalający stan badań stanowisk mezolitycznych Górnego Śląska – na niewielu z nich przeprowadzono wykopaliska, większość znana jest jedynie na podstawie badań powierzchniowych (ryc. 1). Badania
wykopaliskowe dotyczyły raczej niewielkich powierzchni (tab. 1), dopiero prace prowadzone przy okazji budowy autostrady A4 pozwoliły na rozpoznanie stanowisk mezolitycznych na większym obszarze (badania szerokopłaszczyznowe). Z tych względów przy kreśleniu obrazu mezolitu na Górnym Śląsku posiłkowałem się badaniami
na obszarach sąsiednich.

Człowiek
Jak do tej pory na Górnym Śląsku nie znaleziono szczątków kostnych człowieka,
które można by datować na środkową epokę kamienia. Na terenach sąsiednich znaleziska tego typu należą również do rzadkości i jest ich zbyt mało, aby pokusić się o rekonstrukcję cech populacji zamieszkującej w tamtych czasach południowe części ziem
polskich. Najstarsze z tych znalezisk są 2 fragmenty czaszki ze wspomnianego już stanowiska torfowego w Pobieli. Datę radiowęglową jednego z nich ustalono na około
8600–8700 lat przed Chr., a zatem na przełom okresów preborealnego i borealnego.
Znaleziska te, 2 fragmenty kości ciemieniowej, należały do młodego osobnika (infans
II), najprawdopodobniej płci żeńskiej. Niewiele młodsze jest ostatnio publikowane znalezisko ze stanowiska 8 w Krępnicy, powiat bolesławiecki. W jednej z jam znaleziono
tam około 1500 rozdrobnionych kości osobnika w wieku młodzieńczym. Wiek znaleziska określa się na około 8800 lat temu, a zatem na początki okresu borealnego. Trudno
stwierdzić jednoznacznie, czy mamy tu do czynienia ze specyficzną formą pochówku.
Najbardziej jednak kompletne pozostałości kostne bliskie naszemu obszarowi
pochodzą z grobu z Janisławic, powiat skierniewicki, datowanego radiowęglowo
na sam koniec mezolitu – 6580 ± 80 lat radiowęglowych, tj. około 5400 lat przed
Chr. Pochowany w nim mężczyzna, który zmarł w wieku około trzydziestu lat, był
krępej budowy ciała, krótkogłowy, a cały jego szkielet wykazywał cechy popularne
dzisiaj u ludności zasiedlającej Laponię.
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Charakterystyka mezolitycznych stanowisk Górnego Śląska badanych metodą wykopaliskową
Lp.

Miejscowość

1

Powiat

Tab e l a 1

Stanowisko Rzeka

Inwentarz

Importy

Kultura

Datowanie

Uwagi

Literatura

Pyskowice-Dzierżno gliwicki

1

Kłodnica

ponad 3500 wyrobów,
w tym 169 narzędzi
(trójkąty, tylczaki, półtylczaki)

czekoladowy,
radiolaryt (?)

komornicka

starszy
i młodszy
mezolit

—

Skalnik 1936;
Ginter 1972

2

Pyskowice-Dzierżno gliwicki

3

Kłodnica

ok. 4000 wyrobów,
w tym 296 narzędzi
(tylczaki, półtylczaki, trójkąty)

czekoladowy,
radiolaryt (?)

komornicka

starszy
i młodszy
mezolit

378 m2

Ginter 1972

3

Jaworze

bielski

8

Szeroki Potok,
Kamienny
Potok

550 wyrobów z rogowca
i krzemienia, tłuczek
(trójkąty, tylczaki,
trapezy, ostrza)

—

?

młodszy
mezolit

surowiec miejscowy
(rogowiec
mikuszowicki)

Foltyn,
Foltyn 1999

4

Łany Małe

gliwicki

16

Kłodnica

2 rdzenie, wierzchnik, debitaż

—

?

mezolit

znalezione podczas
Foltyn,
badań osady łużyckiej Foltyn 2000a

5

Malnia

krapkowicki

3/14

Odra

1415 wyrobów
—
(+ 288 z innych części
wykopu): w tym 124 narzędzia
(tylczaki, trójkąty, trapezy)

komornicka

starszy
i młodszy
mezolit

36 m2, skupienie
o powierzchni 14 m2

Bronowicki i in.
1999

6

Otmuchów

nyski

28

mały ciek
w dolinie Nysy
Kłodzkiej

1267 wyrobów:
w tym 103 narzędzia,
(półtylczaki, tylczaki, trójkąt)

radiolaryt (wiór),
skała krzemionkowa
(odłupek), krzemień
czekoladowy
(2 wióry, odłupek)

komornicka (?)

starszy
i młodszy
mezolit

90 m2, rozwleczone
skupienie

Bobak 2008

7

Rozumice

głubczycki

3

dopływ Troi

ponad 3000 wyrobów
(tylczaki, półtylczaki,
trójkąty,
półksiężyce, trapezy)

?

komornicka

starszy
i młodszy
mezolit

—

Foltyn 2001; Foltyn,
Foltyn 2002b i c

8

Zagwiździe

opolski

6

Budkowiczanka

141 wyrobów,
w tym 22 narzędzia

liczne, ale być może
późniejsze

postmaglemoska (?)

mezolit

31 m2, dawniej
Zagwiździe A

Foltyn,
Foltyn 1988, 1989

9

Zakrzów

krapkowicki

6

Odra

1108 wyrobów:
w tym 155 narzędzi
i odpadów z ich produkcji
(trójkąty pieńkowskie)

—

postmaglemoska młodszy
mezolit

46 m2

Bronowicki,
Masojć 2001, 2004

10

Zakrzów

krapkowicki

41

Odra

ok. 4600 zabytków:
w tym 606 narzędzi
i odpadów z ich produkcji
(tylczaki, trójkąty,
trapezy, półtylczaki)

—

postmaglemoska (?)

—

Bronowicki,
Masojć 2007

Surowce
Na podstawie niezwykle bogatych stanowisk torfowych możemy zakładać
szerokie zastosowanie surowców organicznych: drewna, kory i włókien roślinnych,
skóry i ścięgien oraz kości i poroża. Podobnie jak w innych kulturach tradycyjnych
większość przedmiotów codziennego użytku wykonywano z łatwo dostępnych
materiałów, znajdujących się pod ręką – w otaczającym środowisku. Jak już wspomniano, niewiele z tego wyposażenia dotrwało do naszych czasów. Najczęściej na
stanowiskach mezolitycznych znajdujemy wyłącznie zabytki kamienne: narzędzia,
rdzenie i odpady produkcyjne. Z tego też względu surowcom kamiennym wypada
poświęcić więcej miejsca.
Podstawowymi surowcami do wyrobu narzędzi kamiennych były krzemienie
narzutowe – senońskie oraz jurajskie, występujące na Górnym Śląsku. Zostały one
wyerodowane z macierzystych skał przez lodowce skandynawskie, a następnie
zdeponowane w warstwach morenowych i fluwioglacjalnych. W części wschodniej Górnego Śląska przeważają narzutowe surowce jurajskie, które dominują na
przykład w wytwórczości krzemieniarskiej na stanowiskach 1 i 2 w Dzierżnie, powiat
gliwicki (obecnie dzielnica Pyskowic). Rzadko natomiast wykorzystywano krzemienie i rogowce z macierzystych skał tej części Górnego Śląska. Kopalniane odmiany
krzemienia jurajskiego nad górną Wartą były eksploatowane intensywnie u schyłku
paleolitu, a na bazie tych surowców rozwinęły się wyspecjalizowane pracownie
krzemieniarskie. Wyroby charakterystyczne dla mezolitu występują tam w mniejszej liczbie (np. Trzebca, stanowisko 1), nie wydaje się zatem, aby surowce te były
eksploatowane na większą skalę.
W rzadkich przypadkach w strefie podgórskiej, w której znajdują się bogate
i zróżnicowane źródła surowców, do produkcji łupanej wykorzystywano lokalne źródła kamienia różnej jakości. Przykładem tego typu strategii jest stanowisko 8 w Jaworzu, powiat bielski, na którym ponad 97% inwentarza tworzą wyroby wykonane
z rogowca mikuszowickiego. Zdaniem autorów badań nie był to miejscowy surowiec

35

młodszy
mezolit

z warstw aluwialnych, ale kamień sprowadzany z lokalnych wychodni, które znane
są w okolicach Bielska-Białej. Tego typu wykorzystanie surowców miejscowych znane jest również ze stanowisk mezolitycznych na innych obszarach karpackich oraz
w Sudetach. Lokalnie w produkcji wykorzystywano także miejscowe kwarcyty.
Obok miejscowych surowców kamiennych na stanowiskach mezolitycznych
Górnego Śląska spotyka się wyroby wykonane z innych skał. W Dzierżnie (stanowiska 1 i 3) odkryto wyroby radiolarytowe. Trudno rozstrzygnąć, czy surowiec ten
pochodził ze złóż miejscowych (wapienie Garbu Tarnogórskiego), osadów aluwialnych (transport rzeczny z Beskidu Śląskiego i Małego) czy też z Pienin (około 150
km w linii prostej). Były to nie tylko narzędzia, ale również wióry, odłupki i rdzenie, a zatem dawni mieszkańcy obozowiska posiadali pewne zapasy tego surowca. Radiolaryt w postaci pojedynczego wióra znany jest również ze stanowiska 28
w Otmuchowie, powiat nyski (250 km od wychodni). Na obydwu stanowiskach,
w Dzierżnie oraz w Otmuchowie, stwierdzono również niewielką liczbę wyrobów
z krzemienia czekoladowego, sprowadzanego z północnych obrzeży Gór Świętokrzyskich. Nie chodzi jednak raczej w tym przypadku o surowiec uzyskiwany metodami kopalnianymi, ale o zbierane na powierzchni zniszczone konkrecje. Źródła
krzemienia czekoladowego są odległe od Dzierżna o około 200 km w linii prostej,
a od Otmuchowa – około 300 km.
Obok krzemienia i innych skał wykorzystywanych w produkcji łupanej używano również inne surowce kamienne, często pochodzenia morenowego, przerabiane na tłuczki (por. Jaworze, stanowisko 8 – tab. 1) i retuszery, podkładki, rozcieracze,
kamienie do szlifowania drzewców strzał i inne. Skały te najprawdopodobniej były
również wykorzystywane do celów konstrukcyjnych, przy wznoszeniu palenisk (obstawa) i szałasów (kamienie kotwiczące pokrycie namiotu).

Gospodarka
Podstawą utrzymania społeczeństw mezolitycznych były łowiectwo, rybołówstwo i zbieractwo. W południowo-zachodniej Polsce brak, jak do tej pory, świadectw miejscowych prób udomawiania zwierząt. Dowody na początki domestyfikacji stwierdzono na niektórych stanowiskach późnomezolitycznych środkowej
i północnej Europy.

Łowiectwo i rybołówstwo
W społeczeństwach tradycyjnych polowanie pozostaje domeną mężczyzn.
W warunkach leśnych rozpowszechnia się charakterystyczna dla tego ekosystemu
strategia łowiecka – polowanie traperskie. W tego typu polowaniu myśliwy, zaopatrzony w łuk i strzały, tropi lub ukryty czeka na zwierzynę. Nie można wykluczyć,
że na polowania tego typu wyruszano we dwójkę lub niewielką grupą – dane
etnograficzne wskazują, że myśliwi niechętnie polują samotnie.
Podstawowym narzędziem łowieckim, niezwykle wydajnym w środowisku leśnym, był łuk. Użytkowanie łuku oraz strzał z upierzeniem potwierdzają znaleziska
na stanowiskach torfowych północnej Europy – odkryto także strzały całkowicie
wykonane z drewna, zakończone kulistą główką, służące do zabijania zwierząt
futerkowych. Chociaż tego typu znaleziska nie są znane ze Śląska, można przyjąć, że są szeroko rozpowszechnionymi zdobyczami technologicznymi mezolitu
europejskiego. Drewniane strzały uzbrajane były niewielkimi zbrojnikami – często
o geometrycznej formie (ryc. 2:1, 3–11, 13–26): tylczakami, półtylczakami, trójkątami, półksiężycami. W młodszym mezolicie pojawiają się strzały uzbrojone ostrzami
trapezowatymi z długimi krawędziami tnącymi przypominającymi dłuto. Tego typu
zbrojniki są powszechnie znajdowane na stanowiskach mezolitycznych w różnych
regionach Europy, również na Górnym Śląsku (ryc. 2:27–30).
Polowanie traperskie było zapewne podstawowym sposobem chwytania zwierząt. Nie możemy jednak wykluczyć używania technik wymagających współpracy
większej liczby członków grupy: kopania paści oraz połowów ptaków za pomocą
sieci. Znaleziska, które mogą potwierdzać stosowanie tego typu technik, znane są
z Niemiec (Fernewerder, Friesack). Jest bardzo prawdopodobne, że do polowania
używano również psów, ich kości znane są z wielu stanowisk północnej Europy,
a w południowej Skandynawii niektóre psy po śmierci chowano w grobach (Skateholm, Skania). Szczątki psa odkryto w jednej z jam niedawno badanego stanowiska
8 w Krępnicy w okolicach Bolesławca.
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Znaleziska kostne z zachodniej Polski wskazują, że polowano na jelenie, dziki, sarny, tury. Łoś w tamtych czasach był już w południowo-zachodniej Polsce
zwierzęciem wyjątkowym. Łupem myśliwych padały również zwierzęta futerkowe. Szczątki kostne ze stanowiska 10 w Pobieli wskazują, że podstawowym
gatunkiem gospodarczym był jeleń, ale stwierdzić należy, że preferencje myśliwych zależały od wielu czynników lokalnych, m.in. od różnorodności środowiska
otaczającego obozowisko.
Środowisko wodne było bardzo istotnym źródłem pożywienia. Spoza Górnego Śląska pochodzą znaleziska różnego rodzaju narzędzi łowieckich wykorzystywanych w tym środowisku: harpunów rogowych i kościanych, haczyków, ościeni,
sieci i pławików z kory, plecionych z wikliny wierszy, koców i innych, a także
pozostałości środków transportu – łodzi dłubanek poruszanych za pomocą drewnianych wioseł. Wśród najczęściej odławianych ryb znanych ze stanowisk środkowoeuropejskich spotykamy szczupaka, lina, jazia, okonia, leszcza i płoć.
W Pobieli szczątki kostne zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym sięgały 46% wszystkich kości. Obok połowu ryb duże znaczenie miało polowanie
na bobry i chwytanie żółwi.

Zbieractwo
Zbieraniem różnego rodzaju roślin i ich części, niewielkich kręgowców, ślimaków, małżów i innych w społeczeństwach tradycyjnych zajmują się zwykle kobiety.
Łowcy i zbieracze orientują się doskonale w roślinach rosnących w ich otoczeniu,
znają również dobrze ich rozmaite właściwości: jadalne, lecznicze, trujące czy też
odurzające. Te ogólne obserwacje etnologiczne pozwalają przypuszczać, że zakres
zbierania różnych roślin był w krajobrazie leśnym bardzo bogaty. Informacji na
temat gatunków wykorzystywanych przez człowieka dostarczają stanowiska z dobrze zachowanymi szczątkami organicznymi. Jednym z ważniejszych obiektów
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Ryc. 2. Zbrojniki mezolityczne (1, 3–11, 13–30)
i odpady z ich produkcji (2, 12, 31–35).
Tylczaki – 1, 3–10; półfabrykaty zbrojników –
2, 12; ostrze sowterskie – 11; trójkąty – 13–26;
trapezy – 27–30; rylcowce – 31–35.
Malnia, stanowisko 3/14 – 1–25, 30–35;
Zakrzów, stanowisko 41 – 26–29
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Ryc. 3. Rekonstrukcja noża kościanego
ze żłobkiem na osadzanie wkładek
krzemiennych

zbieractwa były orzechy laskowe, znane z wielu stanowisk mezolitycznych Europy. W wielokrotnie już wymienianej Pobieli niektóre z warstw starorzecza
znajdującego się przy obozowisku zawierały po parę tysięcy łupin orzecha.
Ostatnio na wyspie Oronsay w Szkocji odkryto jamę z wieloma tysiącami łupin
orzecha laskowego, datowaną na około 7000 lat przed Chr. Te przepalone łupiny
stanowiły najprawdopodobniej pozostałość po prażeniu orzechów, które było
zabiegiem kulinarnym, sprzyjało także konserwacji owoców. Orzechy laskowe
są bowiem smacznym i zdrowym źródłem pożywienia dzięki oryginalnej kombinacji tłuszczów, protein, węglowodanów (błonnik), witamin (B1, B6, E). Aby
uzyskać jeden kilogram ziaren, trzeba było zebrać przypuszczalnie ponad tysiąc
owoców, licząc przeciętną wagę części jadalnej leśnej odmiany orzecha na około 0,9 g. Można przypuszczać, że przytoczone wartości układały się podobnie
u odmian rosnących w mezolicie.
Krótki przegląd pozostałych roślin zbieranych w mezolicie nie ma na celu systematycznego przedstawienia wykorzystywanych w tamtych czasach zasobów roślinnych, a raczej nakreślenie ogólnego obrazu eksploatacji ówczesnej flory. W Pobieli
poza orzechami laskowymi znaleziono jadalne owoce kotewki orzecha wodnego
oraz pestki derenia śliwy, jednak w ich przypadku nie można rozstrzygnąć, czy były
one obiektem zbieractwa, czy też stanowią naturalny składnik warstwy. Z wczesnomezolitycznych warstw stanowiska w Całowaniu na Mazowszu znane są z kolei
przepalone fragmenty innych roślin: strzałki wodnej, rdestu, bobrka trójlistkowego,
turzycy, w tym turzycy dzióbkowatej. Okrągłe bulwy strzałki są jadalne, w smaku
przypominają nieco ziemniaki, a ostatnio wyizolowano z nich związki o działaniu
antybakteryjnym. Niektóre gatunki rdestu są jadalne, niektóre mają właściwości
lecznicze. Szerokie właściwości terapeutyczne ma też bobrek trójlistkowy, używany
w tradycyjnej medycynie.
W warstwie 7c schroniska Jezevčí převis w Doubicach (Góry Łużyckie w Sudetach Zachodnich) odkryto pozostałości ogniska, z którego okolic uzyskano nasiona bzu czarnego, maliny właściwej i komosy białej. Warstwa, w której wystąpiły
szczątki roślin, jest datowana na 8530±150 lat radiowęglowych (GrN-25171), pochodzi zatem z okresu borealnego. Na innych stanowiskach europejskich istnieją
świadectwa zbierania nasion m.in. dzikiej jabłoni, lilii wodnej, gwiazdnicy pospolitej,
szczawiu, dzikiej wyki, czarnego powoju. Z morawskiego Smolína znamy znaleziska
rozcieraczy, które być może były używane w przetwórstwie nasion. Wykorzystywano również inne zasoby leśne, m.in. jagody i grzyby. Pozyskiwano także drobne
bezkręgowce: ślimaki, małże oraz jajka ptaków i żółwi.
Na wielu obszarach Europy w późnym mezolicie zauważa się zwiększenie
osiadłości oraz intensyfikację eksploatacji różnego rodzaju zasobów, jednak trend
ten mniej jest zauważalny na terenach śródlądowych. W przypadku omawianego
obszaru nie mamy żadnych pewnych świadectw takiej zwiększonej osiadłości i intensyfikacji wykorzystania otaczającego środowiska, szczególnie różnych występujących masowo roślin.
Z przetwarzaniem surowców roślinnych i zwierzęcych wiązały się rozmaite
zajęcia codzienne i sezonowe, często wymagające użycia narzędzi kamiennych,
znajdowanych obficie na stanowiskach mezolitycznych. Upolowane zwierzęta
były patroszone i ćwiartowane, ściągano z nich skórę, pozyskiwano również
niektóre ścięgna i kości. Niezawodnymi narzędziami do cięcia były krzemienne
wióry i odłupki, osadzane obok siebie za pomocą lepiszcza w specjalnych oprawach ze żłobkiem, tak aby tworzyły krawędź tnącą (ryc. 3). Do rąbania używano ciosaków, przypominających neolityczne siekiery kamienne. Wióry i odłupki
uzyskiwano z rdzeni (specjalnie uformowanych konkrecji krzemienia lub innej
skały – por. ryc. 4), stosując technikę bezpośredniego uderzenia, uderzenia
z pośrednikiem i – być może – nacisku. Przygotowując skórę do wyprawiania,
jej wewnętrzną powierzchnię czyszczono za pomocą drapaczy krzemiennych
(ryc. 5:1–4), również osadzanych w oprawach. Drapacze i skrobacze (ryc. 5:5, 6)
używane były również w obróbce drewna i innych surowców organicznych
(ryc. 5:2–6). W obróbce poroża – głównie jeleniego, uzyskiwanego ze zrzutek
lub z zabitych osobników – istotną rolę odgrywały wióry i odłupki używane
do cięcia oraz specjalne narzędzia – rylce (ryc. 5:7–9). Do wiercenia i drążenia otworów w kości, porożu i w drewnie używano przekłuwaczy i wiertników
krzemiennych (ryc. 5:10, 11). Należy dodać, że wspomniane zbrojniki mezolityczne mogły również stanowić element narzędzi tnących lub też służyć do
wykonywania otworów.
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Ryc. 4. Zakrzów (stanowisko 41).
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Osadnictwo
Brak systematycznych badań osadnictwa mezolitycznego na Górnym Śląsku
nie pozwala na wyczerpującą charakterystykę tego zagadnienia. Nieliczne prace
wykopaliskowe oraz powierzchniowe pozwalają na nakreślenie niektórych tylko
regularności. Nieco więcej danych na ten temat uzyskaliśmy dzięki budowie autostrady A4. Inwestycja ta i związane z nią badania umożliwiły rozpoznanie paru
stanowisk mezolitycznych na dużej powierzchni. Niestety, trudno te spostrzeżenia
i wnioski sprecyzować chronologicznie, ponieważ, jak dotąd, brak datowań radiowęglowych z tych właśnie stanowisk.
W strefach nizinnej, wyżynnej i przedgórskiej (Przedgórze Sudeckie) najchętniej
zasiedlane były piaszczyste terasy rzek średniej wielkości: Kłodnicy, Nysy Kłodzkiej,
Małej Panwi, Rudy, Bierawki i Stobrawy. Przykładem takiej lokalizacji są stanowiska 1
i 3 w Dzierżnie, położone na terasie plejstoceńskiej Kłodnicy, zajmujące różne części
cypli wysuniętych w głąb doliny zalewowej. Niżej względem doliny rzecznej położone jest stanowisko w Otmuchowie, usytuowane na terasie wyniesionej zaledwie
1 m ponad dno doliny. W jego pobliżu płynie niewielki ciek, który mógł stanowić
dogodne miejsce zaopatrzenia w wodę, podczas gdy dolina większej rzeki, Nysy
Kłodzkiej, była źródłem pożywienia zwierzęcego i roślinnego. W Broniszowicach
niewielkie stanowisko mezolityczne położone jest na wschodnim stoku wzniesienia, znajdującego się obok małego strumienia, w niewielkiej odległości od doliny
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Ryc. 5. Zakrzów (stanowisko 6). Narzędzia
krzemienne ze śladami pracy:
drapacze – 1–4, skrobacze – 5–6,
rylce – 7–9, przekłuwacze – 10–11.
Ślady pracy w różnych materiałach:
A – skóra, mięso, B – drewno,
C – kość/poroże, D – nie określone
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Nysy Kłodzkiej (ryc. 6). Punkt ten stwarza znakomite warunki obserwacji otoczenia
i mógł być wykorzystywany w różnych okresach mezolitu.
Społeczności mezolityczne lokowały swoje obozowiska również w dolinach
niewielkich strumieni (Rozumice), cieków III i IV rzędu, lub też na terasach największej z miejscowych rzek – Odry (Malnia, Oleszka). Interesujące, że w przypadku
stanowiska w Malni nie sama Odra była źródłem wody, ale zapewne znajdujące się
w pobliżu obozowiska źródło. Także stanowisko 5 w Oleszce, powiat krapkowicki,
położone było nad niewielkim strumykiem, podobnie jak wspominane już obozowiska w Otmuchowie i w Zakrzowie.
Obok nizinnej i wyżynnej części regionu osadnictwo mezolityczne sięgnęło
również w Karpaty (Jaworze, stanowisko 8) oraz na Przedgórze Sudetów (Otmuchów, stanowisko 28, Broniszowice, stanowisko 2). Osadnictwo, obok obszarów
piaszczystych uważanych za szczególnie dogodne dla łowców i zbieraczy z mezolitu, wkroczyło na pokryte osadami lessowymi Płaskowyż Głubczycki i Przedgórze
Sudetów (Broniszowice). Dokładny obraz zasiedlenia tych terenów w mezolicie
wymaga jednakże bardziej szczegółowych badań.
Z punktu widzenia osadników miejsce, na którym zakłada się obozowisko macierzyste, powinno pozwalać na eksploatację możliwie zróżnicowanych ekosystemów lub określonego źródła pożywienia dostępnego sezonowo, przez ograniczony
czas. Przykładem takiej lokalizacji mogą być stanowiska 3/14 w Malni oraz 41 w Zakrzowie, położone w Masywie Chełmu, przy jego południowo-zachodnim krańcu.
Pierwsze z nich zlokalizowane jest na krawędzi plejstoceńskiej terasy Odry, poniżej
niego znajdują się źródło krasowe i związany z nim niewielki zbiornik wodny. To
graniczne położenie stanowisk stwarzało możliwości wykorzystania bardzo zróżnicowanych ekosystemów: stref wyżynnej i nizinnej, m.in. doliny wielkiej rzeki, Odry.
Z Górnego Śląska znanych jest niewiele stanowisk, które umożliwiałyby charakterystykę struktur mieszkalnych oraz organizacji obozowisk. Ślady tego typu zachowują się w postaci różnego rodzaju jam wykopanych w ziemi, negatywów kołków
drewnianych wchodzących w skład dawnych konstrukcji oraz skupień wyrobów krzemiennych. Skupienia te mogły powstawać w dawnych obiektach mieszkalnych lub
obok nich i czasami reprezentują pojedyncze epizody osadnicze, częściej natomiast
powstawały w trakcie powtarzających się pobytów na danym miejscu. Skupienia, któ-
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re odpowiadają pojedynczym jednostkom mieszkalnym, nazywa się w polskiej literaturze krzemienicami. Krzemienicę pokrywającą się z zagłębionym w ziemię obiektem
mieszkalnym odkryto na stanowisku 3/14 w Malni. Obiekt ten miał formę nieregularnego owalu o wymiarach około 4 × 4,5 m, o głębokości zachowanej do 0,3 m,
a jego dłuższa oś skierowana była po linii północny zachód–południowy wschód.
Najintensywniejsze skupienie materiałów krzemiennych znajdowało się w jego części
zachodniej. Obiekt tego typu może stanowić pozostałość zagłębionego w podłoże
szałasu lub ziemianki, przy czym w tym drugim przypadku pierwotna jej głębokość
była większa, a stan obecny jest wynikiem erozji górnych warstw stanowiska.
Skupienie wyrobów krzemiennych, trochę przemieszczone zgodnie z kierunkiem upadu stoku, znaleziono na stanowisku 6 w Zakrzowie (ryc. 7). Pochodzi
z niego około 1100 znalezisk, które można interpretować jako pozostałość po obozowisku sezonowym. Duża liczba narzędzi skrobiących może świadczyć o intensywnej obróbce skóry i – być może – innych surowców. Warto również stwierdzić,
że zasiedlenie tego miejsca musiało brać pod uwagę charakter pobliskiego cieku
– obecnie płynie on okresowo (zjawiska krasowe), podobnie było prawdopodobnie
we wczesnym holocenie.
Znane z Górnego Śląska skupienia wyrobów krzemiennych dostarczyły około
1100–1400 wyrobów krzemiennych każde. Odkrycia tego typu obiektów potwierdzają znany z innych obszarów Europy model osadniczy. Obozowiska te były zakładane
przez grupy rodzinne składające się z 3–7 osób, stanowiące podstawową jednostką
osadniczą. Szczupła baza źródłowa nie pozwala na zbadanie bardziej szczegółowego modelu osadniczego oraz charakterystykę różnych stanowisk. Znane do tej pory
reprezentują typ krótkotrwałych obozowisk sezonowych. Wydaje się, że obok nich
musiały również istnieć bardziej stabilne obozowiska, zamieszkiwane w sezonie jesienno-zimowym oraz epizodyczne miejsca postoju – ślady po eksploatacji otoczenia dużych obozowisk przez grupy zadaniowe. Dobrym przykładem obozowiska, na
którym jednocześnie mogło istnieć wiele domostw, jest stanowisko 41 w Zakrzowie,
gdzie materiały mezolityczne występują rozproszone na obszarze paru hektarów (por.
Ściejowice, powiat krakowski). Jak w przypadku innych stanowisk tego typu nie jesteśmy do końca pewni, czy materiały te nie są świadectwem wielokrotnego pobytu
małych grup ludzkich na tym samym obszarze.

Ryc. 6. Broniszowice (stanowisko 2).
Położenie stanowiska mezolitycznego
na stoku wschodnim (widok z południa)
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Tradycje kulturowe
Na Górnym Śląsku jedyną kategorią źródeł ruchomych możliwych do rekonstrukcji dawnej kultury łowców mezolitycznych są wyroby kamienne. Niektóre z nich,
w szczególności zbrojniki, są bardziej wrażliwe stylistycznie. Część z nich jest podstawą do wyróżniania grup kulturowych, kultur, grupowanych w większe jednostki nazywane kręgami (kompleksami) kulturowymi. W przypadku łowców mezolitycznych
cechy charakterystyczne dla kręgów wydają się najlepiej odzwierciedlać podobieństwa i różnice w kulturze materialnej. Jednocześnie trudno czasem stwierdzić, w jakiej
mierze różnice w typach i liczbie narzędzi z różnych stanowisk odzwierciedlają wybór
kulturowy, a w jakim stopniu są one wynikiem odmiennych funkcji stanowisk.
Na podstawie znanych do tej pory stanowisk mezolitycznych Górny Śląsk
można zaliczyć do północnego kręgu kulturowego. W starszym mezolicie cechuje go występowanie charakterystycznych zbrojników, takich jak: tylczaki typu
Stawinoga (ryc. 2:1, 3–8, 10), półtylczaki typu Komornica, różne formy trójkątów
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Ryc. 7. Zakrzów (stanowisko 6). Skupienie
wyrobów krzemiennych oraz rekonstrukcja
szałasu: a – półsurowiec, b – rdzeń,
c – rylcowiec, d – tłuczek kamienny,
e – drapacz/skrobacz, f – zbrojnik,
g – inne narzędzie, h – wiórowiec
neolityczny

(ryc. 2:13–26), w tym równoramienne (ryc. 2:18, 19, 26), półksiężyce. Stanowiska
z tego typu przedmiotami są charakterystyczne dla kultury komornickiej, znanej
z terenu niemal całej dzisiejszej Polski.
W młodszym mezolicie obraz kulturowy zachodniej Polski był najprawdopodobniej bardziej skomplikowany. Jak można przypuszczać, dramatyczne zmiany
poziomu mórz we wczesnym holocenie łączyły się z różnymi przemieszczeniami
grup ludzkich i z intensywnym przepływem idei i ludzi. W inwentarzach pojawiają się nowe formy zbrojników charakterystyczne dla młodszego mezolitu, trapezy
(ryc. 2:27–30). Dla istniejącej wciąż w młodszym mezolicie kultury komornickiej charakterystyczne jest właśnie występowanie trapezów. Obok nich rozpowszechniają
się różne inne formy zbrojników trójkątnych, m.in. prostokątne trójkąty pieńkowskie
o szerokości do 5 mm (nazwa od uroczyska Pieńki w Świdrach Małych koło Warszawy), popularne są w dalszym ciągu półtylczaki typu Komornica. Na podstawie
stanowisk z tego typu zabytkami wyróżniono kulturę chojnicko-pieńkowską, ostatnio określaną mianem zespołów postmaglemoskich (kultura maglemoska – pojęcie
określające kulturę starszego mezolitu północno-zachodniej Europy). Te powolne
zmiany kulturowe prawdopodobnie nie miały wielkiego wpływu na życie codzienne ówczesnych społeczności – nowości pojawiały się stopniowo i nie burzyły lokalnie stabilnych układów.
Nie jest wykluczone istnienie na Górnym Śląsku elementów charakterystycznych dla zachodniego kręgu kultur mezolitycznych, który jest bogato reprezentowany w północnych Czechach. Obecność pojedynczych przedmiotów charakterystycznych dla tego kręgu (ostrza tardenuaskie, sowterskie – ryc. 2:11, trapezy
asymetryczne) może się wiązać z wymianą lub bezpośrednim pozyskiwaniem krzemienia narzutowego. Był on szeroko wykorzystywany jako surowiec do produkcji
narzędzi na stanowiskach kręgu zachodniego w północno-wschodnich Czechach
(np. stanowiska w okolicach Sopotnic na Pogórzu Orlickim, Sudety Środkowe),
a występowanie tego surowca ogranicza się do osadów morenowych, spotykanych
niemal wyłącznie na północ od pasma Sudetów.

Życie społeczne i duchowe
Źródła archeologiczne z Górnego Śląska niewiele mówią o sposobie organizacji
społecznej żyjących tutaj łowców i zbieraczy. Krótką charakterystykę tego zagadnienia można przeprowadzić, posługując się danymi z innych obszarów i obserwacjami oraz modelami wypracowanymi przez etnologów. Najpewniej podstawową
jednostką społeczną i gospodarczą była rodzina, czasami poszerzona o innych
spokrewnionych członków społeczności. Najprawdopodobniej właśnie z grupami
społecznymi tego typu wiążą się opisywane ślady osadnictwa w postaci pojedynczych obiektów mieszkalnych lub skupień materiałów krzemiennych.
Tego rodzaju model nie tłumaczy jednak sposobu zmiany partnerów, wymiany
dóbr i informacji oraz życia społeczno-religijnego na szerszym forum społecznym.
Można zatem przypuszczać, że część roku spędzano w większych wspólnotach
spokrewnionych, liczących około 20–50 osób, określonych tradycyjnie w literaturze etnologicznej mianem szczepu. Były to grupy egalitarne, oparte na równych
prawach wszystkich dorosłych członków, chociaż z pewnością w ich skład wchodziły jednostki wyróżniające się umiejętnościami, wiedzą i zdolnościami. Czasami
w społecznościach łowców i zbieraczy wymianę różnego rodzaju umożliwiały również coroczne spotkania grupy szczepów, gromadzące paręset osób, odbywane
zwykle w porze i w miejscu, w których było możliwe zapewnienie odpowiedniej
ilości pożywienia. W trakcie takich spotkań bujnie rozkwitało życie społeczne, rytualno-religijne i towarzyskie, załatwiano rozmaite interesy, szukano i znajdowano
partnerów małżeńskich i wymieniano różnego rodzaju przedmioty i informacje. To
właśnie w czasie takich spotkań nawiązywano kontakty i więzi na całe życie, podtrzymywane w różny sposób mimo oddalenia.
W materiałach archeologicznych z Górnego Śląska i innych regionów trudno jednak wyróżnić stanowiska odpowiadające obozowiskom szczepowym lub
miejscom spotkań jeszcze większych grup. Być może, są to wieloarowe stanowiska, zawierające nierzadko ponad 50 000 wyrobów krzemiennych (Pobiel, Mszano, Ściejowice). Nie ma jednak pewności, czy stanowiska te pełniły taką właśnie
funkcję, nie jest bowiem wykluczone, że są one pozostałością po wielu pobytach
niewielkich grup rodzinnych.
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Czy w młodszej części mezolitu nastąpiły zmiany prowadzące do bardziej kompleksowych form życia społecznego: z zaczątkami hierarchii, nierówności społecznej i większą terytorialnością? Ślady tego typu zjawisk znajduje się na stanowiskach
młodszego mezolitu w różnych, choć nie we wszystkich częściach Europy, wszędzie
tam, gdzie środowisko pozwala na eksploatację dodatkowych, intensywnie wykorzystywanych zasobów żywnościowych, np. w basenie Morza Bałtyckiego. W odniesieniu do omawianego obszaru oraz okolicznych ziem nie mamy dowodów na
istnienie tego typu przemian.

Uwagi końcowe
Niewiele jeszcze wiemy o osadnictwie i o życiu codziennym łowców i zbieraczy mezolitycznych na Górnym Śląsku. Próbując nakreślić przyszłe kierunki badań
i poszukiwań, powinniśmy mieć na uwadze dwie przesłanki: historyczną i antropologiczną. Z tej pierwszej wynika, że przyszłe stanowiska do planowych badań
wykopaliskowych powinny mieć dobrze zachowane układy stratygraficzne (nawisy
skalne, jaskinie, wyspy w dolinach rzek), na których poszczególne fazy osadnicze
występowałyby w ramach dających się wyróżnić warstw. Dzięki temu przemiany
osadnicze i kulturowe zyskałyby czytelny wymiar czasowy.
Z drugiej strony chodziłoby o znalezienie takich stanowisk, na których w jak
najlepszym stanie zachowałyby się szczątki organiczne. Pozwoliłoby to scharakteryzować te dziedziny życia codziennego, które w tej chwili muszą pozostać w sferze
przypuszczeń i dalekosiężnych rekonstrukcji. Wyniki badań takich stanowisk mogłyby być podstawą do wypracowania modeli opisujących strategie zdobywania
pożywienia i surowców, modele osadnictwa i jego organizację oraz inne dziedziny życia. Oczywiście, najbardziej godne uwagi rezultaty dałoby pogodzenie tych
dwóch perspektyw.
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The Mesolithic
Summary

During the Mesolithic, dated to the early Holocene, humans continue to develop traditional modes of subsistence: hunting
and gathering adapted to the temperate woodland environment. The Mesolithic may be divided into two sub-periods: older
(around 9700/9600–7000 BC) and younger (around 7000–5500/5300 BC). Mesolithic sites in Upper Silesia are still imperfectly
understood: few of them have been investigated by excavation and we have no absolute dates.
During the Mesolithic most everyday objects were made from materials that were available and close at hand. Of these
only lithic (stone and flint) objects survive at present. The main resource used in making them was erratic flint and, in the
mountain regions, local rocks (like Mikuszowice chert). Other types of stone were used to make hammerstones, anvils, rubbers, and to line hearths and dwellings.
The mainstay of subsistence was hunting, fishing and gathering. In the woodland environment the hunting weapon
was the bow. Wooden arrows were fitted with miniature points – microliths. The people hunted the red deer, boar, roe deer,
aurochs and fished. The women foraged for various plant foods, small vertebrates, snails, molluscs etc. One important source
of food was the hazelnut.
Daily and seasonal occupations necessitated the use of lithic tools. Cutting tools were fitted with a flint blade. Blades
and flakes were detached from a flint core by knapping. Hides were worked, cleaned with flint end scrapers which could
be hafted. Antler was worked with flint blades and flakes, and with a specialized tool – the burin. Holes were drilled and
gouged out using perforators.
Mesolithic settlement in Upper Silesia is poorly understood. In the lowland and the upland zone the favourite site for
settlement was a sandy terrace of a medium-sized stream. Settlements were established on upper terraces and also on higher
lying ground close to river valleys, sometimes also on lower terraces. Mesolithic settlers set up their more seasonal camps in
valleys of small streams, but also on the terrace of the Odra, the largest river in the region.
Not many Mesolithic sites are known from Upper Silesia useful for reconstructing the dwelling structures and the layout
of the open camps. The latter consisted of a single hut and were set up by family groups of 3–7 individuals. Sites identified at present represent a type of short-lived seasonal camps but it seems that next to them there must have been more
permanent camps inhabited during the autumn-winter season, as well as episodic encampments. A good example of a site
which may have had a larger number of dwelling structures at one given time is site 41 at Zakrzów in district Krapkowice.
Mesolithic sites identified at present suggest that Upper Silesia may be classified to the circle of northern cultures of the
Mesolithic. They are characteristic for the Komornica culture known from almost the whole territory of Poland.
During the younger Mesolithic the situation in western Poland at large was probably more complex. Next to groups
which followed the Komornica tradition the region started to be penetrated by post-Maglemosian groups and others from
the western circle of Mesolithic cultures with their distinctive microlith forms.
Archaeological sources from Upper Silesia shed little light on the social organization of the hunter-gatherers. Presumably the basic social and economic unit was the family group, enlarged at times by more distantly related members of the
community. Occasionally exchange of various kinds was made possible within the hunter-gatherer community at annual get
togethers of the tribe, and groups of tribes, when up to a few hundred people would come together.
We still know very little about the settlement and daily life of Mesolithic gatherers in Upper Silesia. In charting the directions of future research we need to focus on identifying sites with a well developed stratigraphic sequence retaining organic
remains preserved in the best possible condition.
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NEOLIT
Zainteresowania neolitem Górnego Śląska sięgają 1880 roku, kiedy Rudolf
Stöckel przebadał niewielki odcinek prehistorycznej osady w Raciborzu-Ocicach,
poprawnie wyróżniając kilka jam z młodszej epoki kamienia. Dalsze prace prowadził
tam w latach 1909–1910 Johannes Richter. Krótkie sprawozdanie z tych badań wraz
z planem eksplorowanego odcinka, ilustracjami kilku wybranych zabytków oraz
przekrojem i rysunkową rekonstrukcją odkrytego pieca (ryc. 1) Richter opublikował
w 1912 roku. Zabytki z Ocic były prezentowane obok materiałów z Ludmierzyc
w powiecie głubczyckim oraz dolnośląskich znalezisk z Wojszyc, Pyszący i Jordanowa na otwartej w 1899 roku stałej ekspozycji archeologicznej w nowo powstałym
Museum für Kunstgewerbe und Altertümer we Wrocławiu.
W latach 20. i 30. XX wieku znacznie zwiększyła się ilość znalezisk neolitycznych na
Górnym Śląsku. Wiązało się to przede wszystkim z powstaniem i rozwojem górnośląskiego muzealnictwa, a zwłaszcza funkcjonowaniem działającego od 1900 roku Muzeum w Opolu i otwartego w 1927 roku Muzeum w Raciborzu, a także powstaniem
w Raciborzu Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków Archeologicznych. Z czasów tych
pochodzą głównie znaleziska toporków, siekierek, motyk, wyrobów krzemiennych
oraz zespoły ceramiki, przypadkowo znalezione lub pozyskiwane w trakcie krótkotrwałych badań wykopaliskowych i urzędowych badań powierzchniowych. Znaczna
część tych zabytków została zaklasyfikowana ogólnie do neolitu. Część określono jako
przynależne do kultur wstęgowych lub, jeszcze ogólniej, kultur naddunajskich. Pod
pojęciem kultur wstęgowych kryją się kultura ceramiki wstęgowej rytej i kultura ceramiki wstęgowej kłutej. W skład kultur naddunajskich obok kultur wstęgowych wchodzi ponadto kultura lendzielska. W okresie przedwojennym na określenie materiałów
obecnie klasyfikowanych jako należące do kultury lendzielskiej stosowano terminy
„kultura” lub „grupa jordanowska” oraz „kultura nadcisańska”. Obecnie termin „grupa”
lub „kultura jordanowska” odnosi się do charakterystycznych zespołów późnej fazy kultury lendzielskiej na Dolnym Śląsku i w Czechach, natomiast określenie „kultura nadcisańska” do zespołów neolitycznych związanych z młodszymi kulturami naddunajskimi
w dorzeczu Cisy. Mimo iż właściwa kultura jordanowska i kultura nadcisańska (we
współczesnym rozumieniu) nie występują na Górnym Śląsku, spotyka się tu zespoły
ceramiczne wykazujące powiązania z nimi. W przypadku zabytków, które nie przetrwały zawieruchy wojennej i dziś znane są jedynie z archiwalnych notatek, wpisów
w muzealnych księgach inwentarzowych i wzmianek w literaturze, niekiedy bardzo
lakonicznych, współczesna weryfikacja ich przynależności kulturowej sprawia duże
trudności. Podobne problemy napotykamy podczas weryfikacji niektórych zabytków
z późniejszych okresów neolitu związanych z wyróżnianą w okresie międzywojennym
kulturą nordycką. Pod pojęciem tym kryją się dwie rozwijające się w różnym okresie
kultury, a mianowicie kultura pucharów lejkowatych i kultura ceramiki sznurowej.
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Małgorzata
Kurgan-Przybylska

Ryc. 1. Racibórz-Ocice. Przekrój
i rekonstrukcja pieca

W okresie przedwojennym na szerszą skalę przebadano zaledwie kilka stanowisk, m.in. w Pietrowicach Wielkich, powiat raciborski, Rakowie, powiat głubczycki i Raciborzu-Ocicach, gdzie prace prowadzono z różnym natężeniem przez
kilka sezonów badawczych. Znaczna część zabytków z tego czasu nie doczekała
się publikacji. Zaginęła też część dokumentacji z niektórych badań. Informacje
o znaleziskach czerpiemy z notatek archiwalnych, wpisów w muzealnych księgach
inwentarzowych, krótkich wzmianek w periodykach archeologicznych, takich jak
„Altschlesien”, „Altschlesische Blätter”, artykułów podsumowujących najciekawsze
odkrycia oraz ogólnych opracowań dotyczących Górnego Śląska lub jego części,
a także całego Śląska. Część z nich zawiera dokładną lokalizację stanowisk. Niektóre
znaleziska doczekały się wzmianek w ogólniejszych opracowaniach. Do wyjątków
należą publikacje konkretnych znalezisk, często pokazanych na szerszym tle.
Działalność archeologów niemieckich skupiała się na lewobrzeżnej części Górnego Śląska. We wschodniej jego części na uwagę zasługuje działalność miłośnika
archeologii Antona Skalnika, który pozyskiwał zabytki między innymi dla Muzeum
w Gliwicach. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski z inicjatywy profesora Józefa Kostrzewskiego na obszarze tym rozpoczęto badania powierzchniowe,
w których wyniku odkryto kolejne stanowiska archeologiczne. Na części z nich
podjęto badania wykopaliskowe, odkrywając między innymi ślady osadnictwa późnoneolitycznego na grodzisku w Syryni.
Po 1945 roku w pierwszej kolejności przystąpiono do zabezpieczenia i inwentaryzacji ocalałych po II wojnie światowej zbiorów i dokumentacji z badań. Dopiero
w latach 60..XX wieku ponownie rozpoczęto na szerszą skalę badania na stanowiskach neolitycznych. Podjęto też próby podsumowania dotychczasowej wiedzy
o pradziejach Górnego Śląska, w tym neolitu. W tym okresie prace wykopaliskowe
na największą skalę prowadzono na odkrytej jeszcze przed wojną osadzie kultury
pucharów lejkowatych w Pietrowicach Wielkich oraz w Raciborzu-Ocicach, Rakowie, powiat głubczycki, Polskiej Cerekwi, powiat kędzierzyńsko-kozielski.
W latach 70. i 80. badano stanowiska m.in. w Baborowie, Jędrychowicach i Wojnowicach, powiat głubczycki, Bieńkowicach, Kornicach i Samborowicach, powiat
raciborski, Mionowie, Mochowie i Tomicach, powiat prudnicki, Raciborzu-Starej Wsi
i Raciborzu-Studziennej. Znaczna część tych badań, mimo iż trwała kilka sezonów,
miała charakter ratowniczy, związany z planowanymi inwestycjami lub niszczeniem
stanowiska przez siły natury. W ten właśnie sposób w 1980 roku w Kietrzu odkryto
unikatowy skarb 10 miedzianych siekierek. Dekada lat 90. to przede wszystkim krótkotrwałe prace ratownicze i rozpoznawcze (Babice i Lisięcice, powiat głubczycki,
Biała i Dzierżysławice, powiat prudnicki, Siedlec, powiat nyski, Owsiszcze, powiat
raciborski). W ostatnich latach na znaleziska neolityczne natrafiono między innymi w trakcie prac wykopaliskowych w Brzeźnicy i Łubowicach, powiat raciborski,
oraz Dzielnicy, powiat kędzierzyńsko-kozielski. Tylko nieznaczna część tych badań
została opublikowana.
Obok badań wykopaliskowych w okresie powojennym prowadzono również prace powierzchniowe, które dostarczyły nowych znalezisk. Początkowo brali
w nich udział przede wszystkim archeolodzy wrocławscy i krakowscy. Zasób zabytków neolitycznych z Górnego Śląska powiększył się też o znaleziska przypadkowe.
Do bardziej znaczących należy odkrycie w 1971 roku w trakcie prac ziemnych na
zapleczu remizy strażackiej w Księżenicach naczynia, które początkowo niełączone
z neolitem okazało się amforą kultury ceramiki sznurowej. Znaczny wzrost liczby
znalezisk wiąże się z prowadzoną od początków lat 80. XX wieku akcją Archeologicznego Zdjęcia Polski w skrócie zwaną AZP. Odkryto wówczas wiele nowych
stanowisk, co pozwoliło na podjęcie studiów dotyczących zagadnień osadniczych.
Niestety, te prace badawcze nie znalazły oddźwięku w literaturze.
Mniej intensywne prace terenowe nastawione na odkrywanie stanowisk
z młodszej epoki kamienia prowadzono we wschodniej części Górnego Śląska.
Jest to zrozumiałe, gdyż ze względu na walory krajobrazowo-glebowe osadnictwo
neolityczne skupiło się głównie na lewym brzegu Odry. Nowe źródła do badań nad
młodszą epoką kamienia w tym rejonie pochodziły początkowo głównie z odkryć
przypadkowych. W związku z różnego rodzaju inwestycjami pod koniec lat 70.
i w początkach lat 80. natrafiono na ślady bardziej stałego osadnictwa neolitycznego na lewobrzeżnej, pozostającej w zasadzie poza strefą zainteresowań społeczeństw neolitycznych, części Górnego Śląska. W Grodzisku, powiat strzelecki,
i Zdzieszowicach, powiat krapkowicki, odkryto relikty osad kultur naddunajskich,
a w Nędzy, powiat raciborski, kultury pucharów lejkowatych. Badania powierzch-
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niowe prowadzone metodą AZP we wschodniej części Górnego Śląska oraz prace
związane z budową autostrad A1 i A4 przyniosły nieliczne nowe znaleziska datowane na neolit (Żory-Rowień, stanowisko C – kultura pucharów lejkowatych).
Informacje o nowych odkryciach zamieszczane były w periodykach ogólnopolskich i regionalnych, między innymi w „Informatorze Archeologicznym”, „Biuletynie Śląskiego Instytutu Naukowego”, „Silesia Antiqua”, „Śląskich Sprawozdaniach
Archeologicznych”, „Opolskim Informatorze Konserwatorskim”, „Opolskim Roczniku
Muzealnym”, „Kwartalniku Opolskim”, „Śląskich Pracach Archeologicznych”, a także
w Terenowych badaniach archeologicznych na Opolszczyźnie i Badaniach archeologicznych na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych. Można tam znaleźć zarówno
krótkie sprawozdania, szersze omówienia, jak i zaledwie wzmianki dotyczące różnego typu badań terenowych i studiów nad wieloma zagadnieniami związanymi
z neolitem na Górnym Śląsku.
W latach 60. XX wieku równolegle z badaniami terenowymi zaczęto opracowywać ciekawsze materiały z badań przedwojennych. Największe zasługi na tym
polu położyła Janina Bukowska-Gedigowa, która nie tylko udostępniła szerszemu
gronu badaczy materiały z cmentarzyska kultury pucharów dzwonowatych w Pietrowicach Wielkich i osady kultury pucharów lejkowatych w Polskiej Cerekwi-Miłowicach, powiat kędzierzyńsko-kozielski, lecz także podjęła prace wykopaliskowe
na znanej jeszcze z okresu międzywojennego osadzie w Pietrowicach Wielkich,
a następnie opracowała i opublikowała wyniki badań tego stanowiska. Opracowała
też materiały kultury pucharów lejkowatych z Górnego Śląska i zapoczątkowała
nowy nurt badawczy związany z problematyką osadniczą. Nurt ten kontynuował
Marian Domański.
Ponownie badania podjęte przez Janusza Krzysztofa Kozłowskiego w Raciborzu-Ocicach zaowocowały nie tylko opublikowaniem materiałów z tego stanowiska, lecz także podjęciem zagadnienia periodyzacji kultur neolitycznych na
Górnym Śląsku. Problematyką periodyzacji młodszych kultur neolitycznych na Górnym Śląsku zajmował się też na kanwie swoich badań terenowych w Mochowie
Włodzimierz Wojciechowski. Z kolei studia Marty Godłowskiej nad kulturą ceramiki sznurowej z późnego neolitu zakończyły się publikacją w 1964 roku w tomie
7 czasopisma „Archeologia Polona”.
Materiały górnośląskie są też uwzględniane w ogólniejszych opracowaniach
dotyczących neolitu publikowanych w periodykach zarówno polskich, jak i obcojęzycznych. Czasem wywołują polemiki naukowe, na przykład na temat obecności
na Górnym Śląsku kultur malickiej i ceramiki promienistej.

Pierwsze społeczności rolnicze na Górnym Śląsku
– kultura ceramiki wstęgowej rytej
W drugiej połowie VI tysiąclecia przed Chr. na Górny Śląsk przybyły grupy
ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej, przynosząc ze sobą nowe wzory cywilizacyjne oparte na uprawie roli i hodowli bydła oraz umiejętność wytwarzania
naczyń z gliny.
Ci pierwsi na ziemi górnośląskiej rolnicy zasiedlali żyzne, urodzajne ziemie Kotliny Raciborskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego. Osady zakładali najczęściej w pobliżu
wody, w miejscach eksponowanych, przeważnie na łagodnych stokach lub rzadziej
na krawędziach wzniesień, na wysokości 200–250 m n.p.m. Lokowali je przeważnie na pograniczu różnych rodzajów gleb, w rejonie urozmaiconym krajobrazowo.
Stwarzało to możliwość wykorzystania gospodarczego nie tylko ziem najlepiej nadających się pod uprawę, lecz także sąsiadujących z nimi innych środowisk naturalnych płaskowyżu i dolin rzecznych. Na podstawie ustaleń dotyczących klimatu
oraz wyników badań nad potencjalną roślinnością naturalną przypuszcza się, że
Górny Śląsk porastały wówczas lasy liściaste i mieszane złożone z dębów, grabów,
lip, wiązów, klonów, z podszyciem z młodych drzew i krzewów, zwłaszcza leszczyny.
W dolinach rzecznych występowały lasy łęgowe i olszowe lub olszowo-jesionowe.
Stosunkowo ciepły i wilgotny klimat, ze średnią temperaturą oscylującą około 13°C
i najniższą temperaturą nieprzekraczającą -2°C, sprzyjał rozwojowi rolnictwa. Badania makroszczątków roślinnych znalezionych w obiektach kultury ceramiki wstęgowej rytej na wielokulturowej osadzie w Pietrowicach Wielkich potwierdzają uprawę
zbóż. Odkryto tam odciski ziarna i ziarniaki pszenicy samopszy, pszenicy płaskurki,
bliżej nieokreślonej odmiany pszenicy oraz jęczmienia zwyczajnego, a ponadto sto-
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Ryc. 2. Stanowiska kultury
ceramiki wstęgowej rytej

kłosy żytniej, która jest pospolitym chwastem w zbożach ozimych. Można zatem
przypuszczać, że już w początkach neolitu uprawiano zboża zarówno jare, jak i ozime.
Analiza szczątków kostnych (głównie z Pietrowic Wielkich) pozwala stwierdzić,
że hodowano przede wszystkim bydło, rzadziej świnie oraz owce lub kozy. Interesujące jest odkrycie na tym stanowisku szczątków kostnych dzikiego konia, będącego
zapewne zwierzyną łowną.
Większość stanowisk, na których odkryto ślady kultury ceramiki wstęgowej
rytej, występuje w trzech zwartych ugrupowaniach: w dorzeczu Psiny i Troi wraz
z okolicą Raciborza; wzdłuż lewego brzegu Odry – od Grzegorzowic, powiat raciborski, po Cisek, powiat kędzierzyńsko-kozielski; na lewym brzegu Opawy, w rejonie Cyprzanowa, powiat raciborski, Bliszczyc i Branic, powiat głubczycki (ryc. 2).
W ich obrębie można wyróżnić mniejsze mikroregiony, złożone przeważnie z kilku
stanowisk. Mniej zwarte skupisko rysuje się w pasie lessów górnośląskich między
rzekami Olchą i Białą. Osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej rytej w zasadzie nie
przekracza Odry. Na prawym brzegu dotychczas odkryto zaledwie 4 stanowiska, na
których natrafiono na nieliczne zabytki, zaklasyfikowane nie bez zastrzeżeń do tej
kultury. Jedynie odkryte w 1978 roku w trakcie badań powierzchniowych w Grodzisku fragmenty naczyń zdobione charakterystycznym ornamentem nutowym
można bezsprzecznie łączyć z tą jednostką taksonomiczną.
Górnośląskie materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej wiążą się głównie ze
środkową, nutową fazą jej rozwoju. W fazie tej nastąpiła terytorialna ekspansja tej
pierwszej na ziemiach Polski ludności rolniczej poza jej obszar macierzysty. Nieliczne starsze fragmenty naczyń odkryto w Pietrowicach Wielkich i być może także
w Mochowie oraz w Siedlcu. Niektórzy badacze uważają je za dowód wcześniejszej
penetracji ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej, inni uznają za świadectwo
przeżywania się starszych wzorców ceramicznych w środowisku nutowym.
Powstanie górnośląskiego ugrupowania kultury ceramiki wstęgowej rytej
było przypuszczalnie wynikiem mieszania się grup ludności przybyłej z różnych
kierunków – z południa, wschodu, północnego zachodu, to jest z Moraw, Dolnego
Śląska, zachodniej Słowacji, Małopolski. Ma to odzwierciedlenie w ornamentyce
naczyń. W fazie nutowej w Czechach i na Nizinie Wrocławskiej charakterystyczne
było zdobienie naczyń ornamentem taśm wypełnionych nakłuciami. W środowisku
nadwiślańskim i południowo-zachodniej Słowacji typowy był ornament linearny
o wątkach esownic i punktów nutowych. Górnośląskie materiały kultury ceramiki
wstęgowej rytej wykazują powiązania zarówno ze wschodnią, jak i zachodnią prowincją tej kultury. Ponadto w jednym z obiektów na osadzie w Pietrowicach Wielkich natrafiono na ułamek naczynia kultury bukowogórskiej, niewątpliwy dowód
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kontaktów z Kotliną Karpacką. Przypuszczalnie naczynie to dotarło do Pietrowic
Wielkich za pośrednictwem ugrupowań małopolskich.
Sytuacja uległa zmianie w późnym okresie rozwoju kultury ceramiki wstęgowej
rytej na Górnym Śląsku. Wydaje się, że nastąpiło wówczas znaczne ograniczenie
kontaktów z prowincją wschodnią, gdzie rozwinął się żeliezowski styl ceramiczny.
Na Górnym Śląsku tak zdobiona ceramika występowała sporadycznie (Pietrowice
Wielkie), częściej natomiast spotyka się stanowiska z ceramiką zdobioną w stylu
szareckim, typowym dla młodszej fazy tej kultury w Czechach, na Morawach i na
Dolnym Śląsku. Tak zdobione fragmenty naczyń znaleziono między innymi w Białej,
Bolesławiu, Siedlcu i Nowym Browińcu, ale także w Pietrowicach Wielkich, gdzie –
jak wspomniano – natrafiono także na skorupę żeliezowską. Ceramika szarecka na
Górnym Śląsku występuje razem ze stylistycznie od niej starszą ceramiką nutową.
Opierając się na istniejącym stanie badań, nie można jednoznacznie rozstrzygnąć,
czy nastąpiła osobna fala zasiedlenia, związana z późnym (szareckim) horyzontem
tej kultury, czy też – co wydaje się bardziej prawdopodobne – kultura ceramiki
wstęgowej rytej w swej postaci nutowej trwała na Górnym Śląsku stosunkowo
długo, wchłaniając jedynie pewne nowinki stylistyczne z terenów ościennych,
zwłaszcza z Dolnego Śląska.
Niewiele potrafimy powiedzieć o rozplanowaniu i zabudowie osad kultury
ceramiki wstęgowej rytej na Górnym Śląsku. Badania wykopaliskowe prowadzono bowiem na niewielu stanowiskach z tego okresu w miejscowościach: Biała,
Branice, Dzielnica, Grzegorzowice, Kornice, Mochów, Nowy Browiniec, Pietrowice
Wielkie i Zawiszyce. W dodatku rozpoznano przeważnie tyko niewielkie ich fragmenty. Mocno odczuwalny jest też brak pełnej publikacji wyników większości
tych badań oraz brak znacznej części dokumentacji z badań prowadzonych przed
II wojną światową. Wydaje się jednak, że były to osady nieduże. W Branicach w latach
40. XX wieku natrafiono na ślady charakterystycznego dla tej kultury długiego
domu słupowego. Niestety, zachowały się o tym jedynie wzmianki.
Tego typu budynki stawiano na planie wydłużonego prostokąta. Ich szkielet
tworzyły pionowo wbite w ziemię, w pewnych odstępach od siebie, rzędy słupów o średnicy kilkudziesięciu centymetrów. Słupy te stanowiły równocześnie
konstrukcję nośną dachu. Wnętrze było podzielone szeregami słupów dodatkowo
wspierających więźbę dachową, które też mogły stanowić szkielet wewnętrznych
ścian lub przepierzeń. W domach tych nie zachowały się ślady pieców ani palenisk,
przypuszcza się zatem, że ogień palono poza nimi. Wejścia znajdowały się przeważnie od południa. Charakterystycznym elementem były ciągnące się na zewnątrz
domów jamy, powstałe prawdopodobnie w wyniku wybierania gliny potrzebnej
do uszczelnienia i licowania ścian. Jamy te służyły następnie różnym celom gospodarczym, mogły też być wykopami odwadniającymi. Budynki takie wznoszono na
osadach trwale zamieszkiwanych w całej kulturze ceramiki wstęgowej rytej. Jednak
nie wszystkie osady zabudowane były domami naziemnymi. Na niektórych z nich
– jak się wydaje – mieszkano w ziemiankach. Na Górnym Śląsku przykładem takiej
osady może być stanowisko w Pietrowicach Wielkich, na której odkryto jedynie
zagłębione w ziemię jamy.
Z Górnego Śląska dotychczas nie są znane groby kultury ceramiki wstęgowej
rytej. Można domniemywać, że tak jak na innych terenach zmarłych chowano na
osadach. Obowiązywał głównie szkieletowy obrządek pogrzebowy, w którym zmarłego grzebano w pozycji skurczonej na boku.
Najliczniejszą grupą zabytków znajdowanych na stanowiskach archeologicznych są fragmenty naczyń (ryc. 3). W kulturze ceramiki wstęgowej rytej wykonywano naczynia dwojakiego rodzaju – delikatnej roboty (stołowe) i grubej roboty
(kuchenne). Do masy ceramicznej, z której lepiono naczynia przeznaczone do
gotowania, przeważnie dodawano domieszkę organiczną, tłuczeń ceramiczny lub
piasek. Zabieg ten znacznie poprawiał ich właściwości techniczne, między innymi
twardość, trwałość, nasiąkliwość.
Zastawa stołowa była wykonywana z gliny pozbawionej domieszki lub schudzanej drobno potłuczonymi skorupami. W dorzeczu Odry do masy ceramicznej
dodawano też tłuczeń kamienny, głównie z łupku kwarcytowo-łuszczkowego. Naczynia lepiono z wałków lub taśm, a niektóre małe formy, jak płaskie misy, modelowano z jednej bryły surowca. Przypuszcza się, że duże naczynia lepiono partiami.
Powierzchnie naczyń wyrównywano i wygładzano. Niektóre cienkościenne naczynia były zanurzane w roztworze tłustej, delikatnej glinki. Ceramikę delikatną zdobiono najczęściej ornamentem liniowym wykonanym patykiem lub innym ostrym

51

Ryc. 3. Grzegorzowice. Fragmenty naczyń
kultury ceramiki wstęgowej rytej
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narzędziem. Często dodatkowo odciskano tzw. punkty nutowe. Ten typ zdobienia,
zwany nutowym, na Górny Śląsk dotarł zapewne z Małopolski. W późnej fazie
w Małopolsce wykształcił się styl żeliezowski, w którym ceramika była zdobiona
rytymi liniami przekreślonymi lub łączonymi długimi nacięciami. Z kolei ornament
w postaci pól obrysowanych linią lub taśm wypełnionych nakłuciami wskazuje na
powiązania Górnego Śląska z Niziną Wrocławską i Czechami, gdzie w owym czasie
rozwinął się styl szarecki, w którym naczynia zdobiono odciśniętym wzdłuż linii
rytej stemplem pozostawiającym trójkątne lub podłużne znaczki. Niekiedy rząd
stempelków zastępował linie ciągłe lub umieszczony był obok nich. Naczynia grubościenne, kuchenne zdobiono rzadziej. Najczęściej ich powierzchnię pokrywano
rzędami podwójnych dołków wyciśniętych w wilgotnej glinie dwoma palcami,
podobnymi dołkami odciśniętymi opuszką jednego palca lub krótkimi nacięciami
wykonanymi ostrym narzędziem. Niekiedy nalepiano guzki lub wąskie wałeczki
z dołkami odciśniętymi palcami.
Naczynia przed wypaleniem suszono. Temperatura wypalania – jak wskazują
na to wyniki analiz technologicznych – nie przekraczała 700°C. Powodowało to,
że naczynia były kruche, a ich powierzchnie łatwo się ścierały. Formy duże często
były gorzej wypalone. Naczynia małe w trakcie wypalania najczęściej dokładnie
przykrywano i tak pozostawiano aż do ostygnięcia. W uzyskanej w ten sposób
atmosferze redukcyjnej zabarwiały się na szaro. Duże naczynia w końcowych etapach studzenia częściej odsłaniano, w związku z czym mają kolor żółtobrunatny.
Nierzadko ich powierzchnie są zabarwione niejednolicie w wyniku częściowego,
nierównomiernego dostępu tlenu w trakcie wypalania i studzenia przez niezbyt
szczelną osłonę.
W grupie ceramiki stołowej najpospolitsze były czarki w kształcie wycinka kuli,
a także miski, amforki z szyjkami (niekiedy z nalepionymi guzkami lub uszkami).
Z upływem czasu czarki, początkowo szerokootworowe, stawały się bardziej kuliste.
W ostatniej fazie ich brzuśce przechodziły w krótkie szyjki, dzięki czemu naczynia
te przybierały charakterystyczną formę gruszkowatą. Ceramika kuchenna to przede
wszystkim duże, kuliste czary z guzami lub uchami na brzuścu, niekiedy z dodatkowym wylewem. Spotyka się także gliniane sita.
Przemysł krzemienny kultury ceramiki wstęgowej rytej charakteryzuje się
dużą jednolitością na całym obszarze jej występowania i przez cały okres trwania. Zróżnicowanie lokalne polega jedynie na przewadze w poszczególnych
regionach innych gatunków krzemienia oraz stosowaniu techniki łuszczniowej
w strefie ubogiej w krzemień (Niż). Na Górnym Śląsku krzemieniarstwo kultury
ceramiki wstęgowej rytej bazowało na miejscowych złożach krzemienia narzutowego. W mniejszym stopniu wykorzystywano importowany krzemień jurajski
podkrakowski, a stosunkowo rzadko krzemień czekoladowy i radiolaryt, które docierały tu zapewne za pośrednictwem społeczności tej kultury zamieszkujących
Małopolskę. Krzemień obrabiano na własne potrzeby w osadach. W okresie tym
nie wykształciła się jeszcze osobna grupa rzemieślników zajmująca się pozyskiwaniem i przetwarzaniem buł krzemiennych w rdzenie, półsurowiec, a w końcowym
etapie w narzędzia.
Podstawowym półsurowcem do produkcji narzędzi były niewielkie wióry o długości 3–5 cm, szerokości 1–1,5 cm i grubości 2–5 mm, choć zdarzają się także okazy
większe i mniejsze. Wióry uzyskiwano z różnych rodzajów rdzeni jednopiętowych,
z piętami zaprawionymi i odnawianymi w trakcie eksploatacji, o ostrym kącie rdzeniowania. Ich wysokość dochodziła do 6–7 cm. Nieliczne wiórowe rdzenie dwupiętowe i amorficzne powstały w wyniku zmiany orientacji rdzeni jednopiętowych.
W trakcie przygotowywania i naprawy rdzeni odbijano liczne odłupki, z których
po wyrównaniu powierzchni pięty, poprawie kąta rdzeniowania i przygotowaniu
odłupni powstały świeżaki i zatępce. Odłupki pozyskiwano też z rdzeni odłupkowych, z których część powstała w wyniku przekształcenia wyzyskanych rdzeni
wiórowych. Z wiórów i odłupków produkowano narzędzia: drapacze, półtylczaki,
tylczaki, przekłuwacze, skrobacze, wiórowce, wióry i odłupki łuskane, narzędzia zębate i inne. Do produkcji narzędzi wykorzystywano na ogół wióry nieco większe niż
zachowane wióry surowe. Często półsurowiec przeznaczony na narzędzia, zwłaszcza drapacze i półtylczaki, był celowo łamany. Narzędzi krzemiennych, opatrzonych
trzonkami (zapewne z surowców organicznych, na przykład drewna), używano do
obróbki skóry, drewna, rogu, kości i do wykonania wielu innych codziennych czynności. Półtylczaki, niektóre drapacze, zwykłe wióry i odłupki, z charakterystycznym,
skośnym wyświeceniem żniwnym, służyły jako krzemienne ostrza sierpów (wkładki
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sierpowe). Typowymi zabytkami kamiennymi społeczności wczesnoneolitycznych
kultur naddunajskich, począwszy od kultury ceramiki wstęgowej rytej, są – oprócz
siekierek – motyki oraz radlice. Motyki zwykle były wąskie, wydłużone i miały płasko-wypukłą formę przypominającą kopyto szewskie. Uważa się, że starsze egzemplarze były niższe, młodsze – wyższe. Znacznie większe od nich ciężkie „radlice” miały zazwyczaj przewiercone otwory o stosunkowo niewielkiej średnicy, ułatwiające
zamocowanie drewnianego trzonka. Narzędzia te przypuszczalnie służyły do orki
lub, co bardziej prawdopodobne, do karczowania. Większość z nich to znaleziska
przypadkowe, toteż precyzyjne określenie ich chronologii bywa zazwyczaj trudne.
Wydaje się jednak, że znaczna ich część wiąże się przede wszystkim z plemionami
kultury ceramiki wstęgowej rytej.
W odniesieniu do Górnego Śląska ustalono niewiele dat radiowęglowych. Dla
kultury ceramiki wstęgowej rytej datę 14C uzyskano z materiałów z osady w Nowym
Browińcu. Wynosi ona 6185±55 conv. bp, co odpowiada 4235±55 conv. bc.

Następcy pierwszych rolników – kultura ceramiki wstęgowej
kłutej i kultura lendzielska
Pod koniec VI tysiąclecia przed Chr. nastąpiło wyraźne ochłodzenie i zwilgotnienie klimatu. Zbiegło się to ze zmianami kulturowymi w kręgu kultur naddunajskich. Zachodnie odłamy kultury ceramiki wstęgowej rytej przekształciły
się w nową formację, zwaną – od charakterystycznego zdobienia ceramiki naczyniowej – kulturą ceramiki wstęgowej kłutej (ryc. 4). Na Górnym Śląsku dotychczas nie odkryto zabytków z jej najstarszej fazy. Natomiast kultura ceramiki
wstęgowej kłutej pojawiła się tu już w rozwiniętej postaci. Najstarsze materiały
z nią związane odkryto na wielokulturowym stanowisku w Mochowie. Trudno
jednoznacznie stwierdzić, czy zespół ten należy datować na II czy III fazę rozwojową, nosi bowiem znamiona ich obu, wydaje się jednak, że ze względu na
cechy technologiczne i zdobienie niektórych naczyń bardziej zasadne będzie
powiązanie ich z fazą III. Ceramika kultury ceramiki wstęgowej kłutej wykazuje pewne podobieństwo, zwłaszcza jej wątki zdobnicze, do środkowych Moraw.
Można więc przypuszczać, że stamtąd, być może przez Dolny Śląsk, nowe prądy
kulturowe i nowy styl zdobnictwa przeniknęły w dorzecze górnej Odry. Nie wiemy, czy wcześniejsze osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej rytej przetrwało tu
w swej nutowej, zabarwionej elementami szareckimi i żeliezowskimi, postaci do
momentu pojawienia się kultury ceramiki wstęgowej kłutej, czy też oba etapy
kulturowo-osadnicze dzieli przerwa. Nie wiemy też, co stało się z wcześniejszymi
mieszkańcami tych ziem. Z pewnością jednak zespołów kultury ceramiki wstęgowej kłutej w Mochowie nie można wywodzić z górnośląskiego „nutowego”
ugrupowania kultury ceramiki wstęgowej rytej.
Okres po zaniku kultury ceramiki wstęgowej rytej lub przemianie jej w kulturę
ceramiki wstęgowej kłutej należy do najbardziej zagadkowych w neolicie Górnego
Śląska. Wynika to z licznych trudności, jakie napotykamy przy próbach klasyfikacji
kulturowej i chronologicznej materiałów z ceramiką zdobioną ornamentem nakłuwanym i interpretacji genetycznej tych zespołów. Trudności występują już przy
określeniu chronologii wzmiankowanych znalezisk z Mochowa. Młodsze zespoły
ceramiki zdobionej ornamentem kłutym dodatkowo charakteryzują się złożoną,
synkretyczną stylistyką ceramiki naczyniowej, noszącej równocześnie znamiona
kultury ceramiki wstęgowej kłutej (będącej spadkobierczynią zachodniego odłamu
kultury ceramiki wstęgowej rytej), jak i kultury lendzielskiej (wyrosłej na podłożu
wschodnich ugrupowań kultur naddunajskich), a niektóre także kultury polgarskiej
(rozwijającej się na terenie wschodnich Węgier, Siedmiogrodu oraz wschodniej Słowacji, nazwanej tak od regionu Polgar nad Cisą).
Zespoły te część badaczy zalicza do kultury ceramiki wstęgowej kłutej, inni
widzą w nich świadectwo obecności na Górnym Śląsku starszych faz kultury lendzielskiej (tożsamych z kulturą morawskiej ceramiki malowanej), jeszcze inni część
z nich zaliczają do kultury malickiej. Zwolennicy ich wstęgowo-kłutej proweniencji
obecność cech lendzielskich, czytelnych zwłaszcza w formach i technice wykonania
naczyń, tłumaczą zapożyczeniami ze środowiska lendzielskiego Moraw i zachodniej Słowacji. Zwolennicy ich przynależności do kultury lendzielskiej odwrotnie –
charakterystyczne zdobienie ornamentem kłutym naczyń o formach lendzielskich
traktują jako oddziaływania stylistyczne środowiska kultury ceramiki wstęgowej kłu-
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Ryc. 4. Stanowiska kultur postwstęgowych:
kultura ceramiki wstęgowej kłutej
kultura malicka
kultura lendzielska

tej na ugrupowania wyróżnianej przez nich I fazy kultury lendzielskiej na Górnym
Śląsku. Ci, którzy widzą tu kulturę malicką, podkreślają podobieństwo materiałów
górnośląskich (m.in. z Raciborza-Ocic i Raciborza-Starej Wsi) do zespołów malickich
z okolic Krakowa i Sandomierza oraz zwracają uwagę na bardzo silne zespolenie,
podobnie jak w kulturze malickiej, stylistyki kłutej, lendzielskiej i polgarskiej, czytelne zwłaszcza w ceramice naczyniowej.
Sytuację dodatkowo komplikują stanowiska w dorzeczu górnej Odry (Mochów,
Pietrowice Wielkie), z których pochodzą zabytki starszej fazy kultury lendzielskiej,
z ceramiką malowaną i domieszką naczyń zdobionych ornamentem kłutym. Do tej
formacji zostały także zaklasyfikowane obiekty odkryte pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku na wielokulturowym stanowisku w Kornicach, z których wydobyto
fragmenty naczyń wczesnolendzielskich, w tym malowanych na czerwono i biało,
oraz fragmenty naczyń zdobionych ornamentem kłutym. Niestety, znane są one
tylko z krótkiego sprawozdania i kilku rysunków, na podstawie których ustalono ich
przynależność do najwcześniejszego horyzontu lendzielskiego na Górnym Śląsku,
poprzedzającego nawet znaleziska z Mochowa.
Próbą pogodzenia tych różnych stanowisk jest uznanie Górnego Śląska za region w owym czasie zróżnicowany kulturowo z enklawą kultury malickiej w okolicach Raciborza i kulturą ceramiki wstęgowej kłutej oraz kulturą lendzielską (starsze
fazy z ceramiką malowaną) na pozostałym terenie. Jako że badacze nie są zgodni
nie tylko co do rozwoju kulturowego w owym okresie na Górnym Śląsku, lecz także
co do przynależności kulturowej niektórych zespołów, a nawet poszczególnych
zabytków, pozostawimy rozstrzygnięcie tych kwestii dalszym badaniom terenowym oraz gabinetowym, a materiały sporne określimy wspólnym mianem „kultur
postwstęgowych”.
Ludność kultur postwstęgowych wykorzystywała w zasadzie te same strefy
krajobrazowe, co jej poprzednicy. Osadnictwo przekroczyło rzekę Białą, dochodząc
do dorzecza Nysy Kłodzkiej. Obserwuje się większe rozproszenie stanowisk. Podobnie jak w kulturze ceramiki wstęgowej rytej można wyróżnić pewne skupiska
osadnicze w dużej mierze pokrywające się z okresem poprzednim. Osady chętnie
lokowano w miejscach wcześniej zamieszkanych przez społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej. Zasiedlano też tereny położone wyżej, zwłaszcza wysokie
partie stoków lub wyniesienia, jednak nieprzekraczające 300 m n.p.m. Przesunięcie
się osadnictwa w wyższe partie terenu zapewne było spowodowane zmianami
klimatycznymi, które doprowadziły do podniesienia poziomu wód i zwiększenia
zawilgocenia obrzeża dolin rzecznych.
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Niewiele możemy powiedzieć o rozplanowaniu i zabudowie osad kultur post-wstęgowych. Wykopaliskowo przebadano niewiele z nich, w dodatku przeważnie
tylko na niedużej przestrzeni. Ponadto część tych badań czeka na opracowanie
i opublikowanie. Na wielokulturowej osadzie w Mochowie odkryto fragment naziemnego domu słupowego kultury ceramiki wstęgowej kłutej, zbudowanego na
planie trapezu. Na trapezowate budynki natrafiono też w Mionowie, na osadzie kultury ceramiki wstęgowej kłutej i kultury lendzielskiej. Uważa się, że w czasach kultury ceramiki wstęgowej kłutej na Górnym Śląsku zamieszkiwano osady jednodworcze. Podobnie jak w kulturze ceramiki wstęgowej rytej budynki były zorientowane
w kierunku północ–południe, często z odchyleniem około 20–35° na zachód lub
wschód. Budowano je w konstrukcji słupowej, na planie trapezu. Wejście znajdowało się od strony południowej (szerszej). Ściany tylnej, węższej (północnej) części
domu sadowione były w rowkach fundamentowych. Podobnie jak uprzednio we
wnętrzu nie spotyka się ognisk ani palenisk. Gotowano zatem na zewnątrz. W pobliżu domów nie było już tak charakterystycznych dla kultury ceramiki wstęgowej
rytej długich jam – glinianek. W skład gospodarstwa oprócz budynku mieszkalnego
wchodziły zagłębione w ziemię obiekty gospodarcze. W Mochowie na północ od
domu natrafiono na zarys niewielkiego, naziemnego pomieszczenia gospodarczego. Był to budynek o prostokątnym zarysie i powierzchni niespełna 5 m².
W Raciborzu-Starej Wsi podczas budowy nowego szpitala natrafiono na rozległą osadę kultury malickiej. Na podstawie rozrzutu obiektów szacuje się, że jej
wielkość pierwotnie mogła wynosić nawet do 14,5 ha. Przebadano niespełna 18%
jej powierzchni. Odkryto jedynie zagłębione w ziemię jamy, z których część mogła pełnić funkcje mieszkalne. W Kornicach odkryto duże jamy będące prawdopodobnie pozostałościami mieszkalnych konstrukcji naziemnych starszej fazy kultury
lendzielskiej z ceramiką malowaną.
Wydaje się zatem, że na Górnym Śląsku jedynie ludność kultury ceramiki wstęgowej kłutej zamieszkiwała długie domy naziemne o konstrukcji słupowej, pozostali
zamieszkiwali ziemianki lub może chaty naziemne, po których nie pozostały żadne
ślady.
Zmarli chowani byli na osadach podobnie jak w starszych społecznościach
naddunajskich kultury ceramiki wstęgowej rytej. Na groby kultur postwstęgowych
natrafiono m.in. w Kornicach, Mionowie, Raciborzu-Starej Wsi, Radzikowicach.
W Mionowie w 1966 roku w trakcie wydobywania piasku znaleziono dwa stojące
obok siebie naczynia, a następnie w trakcie prowadzonych na tym stanowisku badań wykopaliskowych dwa naczynia i toporek kamienny. W Radzikowicach, powiat
nyski, w okresie przedwojennym natrafiono na grupę zabytków złożoną z naczynia,
fragmentu drugiego naczynia i toporka, w Kornicach odkryto dwa „obiekty grobowe”, w Raciborzu-Starej Wsi sześć obiektów interpretowanych jako groby, z których
trzy tworzyły niewielkie skupienie w północnej, jak się przypuszcza – peryferyjnej
części osady. W żadnym z nich nie zachowały się szkielety. Na górnośląskich stanowiskach neolitycznyh badanych wykopaliskowo materiał kostny, w tym nawet
masywne kości dużych zwierząt, najczęściej się nie zachował lub był znajdowany
w stanie szczątkowym. Można zatem przypuszczać, że szkielety w grobach uległy
całkowitemu rozłożeniu. Na podstawie znalezisk grobowych z tego okresu na innych terenach można stwierdzić, że zmarli byli wkładani do jamy grobowej w pozycji skurczonej, na boku.
Wśród przedmiotów codziennego użytku na stanowiskach kultur postwstęgowych elementem datującym jest przede wszystkim ceramika. W kulturze ceramiki wstęgowej kłutej są to zwłaszcza fragmenty naczyń gruszkowatych o szerokich brzuścach łagodnie zwężających się ku górze oraz kuliste miski. Zdobione są
ornamentem nakłuwanym przeważnie dwuzębnym narzędziem w postaci wstęg
tworzących kąty i pasma. Ceramika ta jest podobna do zespołów z Dolnego
Śląska.
Wczesnolendzielska ceramika górnośląska nawiązuje, zwłaszcza cienkościennymi naczyniami malowanymi na czerwono i biało (w Mochowie także na czarno), do
zespołów z zachodniej Słowacji i Moraw (kultury morawskiej ceramiki malowanej),
natomiast komponent ceramiki kłutej tych zespołów nawiązuje do kultury ceramiki
wstęgowej kłutej w Czechach i środkowych Moraw. Materiały wczesnolendzielskie
na Górnym Śląsku można zatem wywodzić z Moraw. W zespołach tych lepiono
między innymi misy na pustych nóżkach, szerokootworowe misy z załomem, amforki, amfory i garnki. Naczynia te zdobiono dość ubogo – dolepionymi guzkami
i uszkami, rzadziej karbowaniem na krawędzi wylewu.
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W kulturze malickiej lepiono stożkowate miski, misy na pustej nóżce, amforki,
baniaste garnki z szyjkami oraz stosunkowo liczne wanienki (ryc. 5). Były one bogato zdobione dołkami wykonanymi opuszkami palców lub paznokciami, nacięciami, karbowaniem, a także dolepianymi guzkami i listewkami, często dodatkowo
ornamentowanymi. Występują tu także naczynia zdobione ornamentem kłutym
i malowane czerwoną i białą farbą. Ciekawych obserwacji dokonano, badając fragmenty naczyń ze śladami farby z osady kultury malickiej w Raciborzu-Starej Wsi.
Okazało się, że naczynia, z których pochodzą te fragmenty, po dokładnym wyrównaniu, a nawet wygładzeniu powierzchni zanurzono w delikatnej glince. Przy
czym angoba była nakładana zarówno na naczynia dobrze wysuszone lub nawet
wstępnie wypalone, jak i jeszcze wilgotne. Dopiero tak przygotowane powierzchnie
malowano. Na jednym z fragmentów stwierdzono śladowe ilości bliżej nieokreślonych związków organicznych w warstwie angoby i pokrywającej ją farby. Przypuszcza się, że do nałożenia na powierzchnię naczynia pigmentu zastosowano jakieś
spoiwo organiczne. Badania temperatury wypału wybranych fragmentów naczyń
z Raciborza-Starej Wsi wykazały, że naczynia malowane wypalano w temperaturze
800–1000°C, podczas gdy pozostałe w temperaturze 700–750°C.
Przemysł krzemienny i kamienny kultur postwstęgowych kontynuował tradycje
wypracowane przez społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej.
Na podstawie analogii do terenów sąsiednich najstarsze materiały górnośląskie
kultury ceramiki wstęgowej kłutej można próbować datować na około 4900–4600
lat przed Chr., a młodsze zespoły kultur postwstęgowych (wczesnolendzielskie
i malickie) na czasy około 4800–4200 lat przed Chr.

Ryc. 5. Racibórz-Stara Wieś. Naczynia
kultury malickiej
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Ryc. 6. Racibórz-Ocice. Figurka „Wenus”
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Kolejna faza zasiedlenia ziem górnośląskich wiąże się z grupą ocicką kultury
lendzielskiej, nazwana tak od stanowiska w Raciborzu-Ocicach. Grupa ta reprezentuje młodsze fazy kultury lendzielskiej. Jej chronologia potwierdzona jest stratygrafią
na wspomnianym stanowisku. Odkryto tam zespoły wzajemnie przecinających się
jam. Na tej podstawie stwierdzono dwufazowość grupy ocickiej, potwierdzono jej
następstwo w stosunku do kultury malickiej i określono pozycję względem kultury pucharów lejkowatych. Dało to podstawę do odtworzenia sekwencji zasiedlenia
lessów górnośląskich w neolicie. W Raciborzu-Ocicach najstarsze były obiekty kultury malickiej. Następnie prawdopodobnie osiedliła się tu ludność kultury pucharów
lejkowatych, a dopiero po niej ludność grupy ocickiej kultury lendzielskiej. Kolejna
faza zasiedlenia tej osady łączyła się z kulturą ceramiki promienistej. Najmłodsze są
obiekty kultury ceramiki sznurowej. Część badaczy kwestionuje jednak starszeństwo
kultury pucharów lejkowatych w stosunku do starszej fazy grupy ocickiej, uważając,
że na Górnym Śląsku kultura pucharów lejkowatych pojawiła się nieco później, bo
dopiero pomiędzy końcem jej starszej a początkiem młodszej fazy.
Większość stanowisk młodszych faz kultury lendzielskiej na Górnym Śląsku
grupuje się w południowej części Kotliny Raciborskiej – w rejonie Raciborza oraz
u zbiegu Psiny i Troi. W tym skupisku można wydzielić mniejsze jednostki regionalne złożone z dwu do pięciu osad. Osiedlano się głównie na stokach i krawędziach
niewielkich cyplów oraz sfałdowaniach terenu, w niedużej odległości od wody.
Osady zakładano jednak niżej niż w okresie poprzednim, sporadycznie przekraczając wysokość 250 m n.p.m.
Na Górnym Śląsku nie natrafiono dotychczas na naziemne budynki mieszkalne
z młodszych faz kultury lendzielskiej. Mieszkano przypuszczalnie w półziemiankach.
Obiekty takie odkryto między innymi na osadach w Kornicach, Raciborzu-Ocicach,
Samborowicach. Były to zagłębione w ziemię duże jamy, regularnego, często czworobocznego kształtu. Niekiedy towarzyszą im dołki po słupach podtrzymujących
konstrukcję dachową. W Samborowicach odkryto ścieżkę prowadzącą do takiej
półziemianki.
Zgodnie z tradycją naddunajską ludność grupy ocickiej zmarłych chowała na
osadach. Zapewne, podobnie jak na innych terenach, układano ich w jamie grobowej w pozycji skurczonej, na boku. Do jamy grobowej składano w darze naczynia.
Na osadzie w Kornicach natrafiono na dwa groby, w Raciborzu-Ocicach na jeden,
datowany na młodszą fazę tej kultury. Niestety, w żadnym nie odkryto szkieletów.
Zapewne kości uległy całkowitemu rozłożeniu, nie można wszak wykluczyć, że pochówki, w których nie odkryto szczątków zmarłych, były grobami symbolicznymi
lub nawet że nie były to groby, lecz depozyt. Przypuszczalnie na grób ciałopalny
związany z kulturą lendzielską natrafiono w miejscowości Królowe. W trakcie prac
melioracyjnych odkryto tam przepalone kości oraz fragmenty naczyń.
Ceramika grupy ocickiej kultury lendzielskiej zarówno w starszej, jak i młodszej
fazie wykazuje podobieństwo do materiałów lendzielskich z Małopolski (grupa modlnicka) i Słowacji (grupa Brodzany-Nitra). Zespoły I horyzontu kultury lendzielskiej
z Górnego Śląska nawiązywały do terenu Moraw. Ta zmiana kierunku oddziaływań
kulturowych może wskazywać na brak bezpośredniego powiązania genetycznego
ze społecznościami wczesnolendzielskimi na Górnym Śląsku.
W skład inwentarza ceramicznego grupy ocickiej wchodzą liczne amforki, amfory, misy, misy na pustej nóżce (przez niektórych zwane pucharami na pustej
nóżce), garnki oraz nieliczne wanienki. Powierzchnie ceramiki są bardzo starannie
opracowane. Naczynia zdobiono nalepianymi guzkami i symetrycznymi uszkami.
W młodszej fazie pojawiły się amforki z wysoką, zwężającą się ku górze szyjką
i uszkami przy brzegu, nawiązujące do tak zwanych mleczników. W okresie tym
szczególnego znaczenia nabrały oddziaływania płynące z dorzecza Cisy związane
ze środowiskiem późnych faz kultury tiszapolgarskiej i z kulturą bodrogkereszturską.
Obok ceramiki naczyniowej na osadach znajdowały się gliniane przęśliki służące
do obciążania wrzeciona.
W okresie przedwojennym w Raciborzu-Ocicach znaleziono dwie fragmentarycznie zachowane figurki kobiece (ryc. 6). Zabytki te łączy się z kultem Wielkiej
Bogini Matki, czczonej jako bóstwo urodzajów przez rolnicze społeczności Bliskiego
Wschodu, Anatolii, Bałkanów oraz krajów naddunajskich i Europy Środkowej, gdzie
szczególnie rozpowszechniły się w kulturze lendzielskiej. Statuetki te były celowo
uszkadzane być może w trakcie obrzędów religijnych.
Wytwórczość narzędzi krzemiennych w grupie ocickiej w dalszym ciągu bazowała głównie na miejscowym surowcu narzutowym, którego znaczenie jeszcze
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bardziej wzrosło. Sporadycznie na osadach występują wyroby z krzemienia jurajskiego podkrakowskiego, czekoladowego i radiolarytu (Samborowice). Krzemień nadal
w znacznej mierze obrabiano na własne potrzeby w poszczególnych gospodarstwach
domowych. Zaczęły jednak powstawać także specjalne pracownie, gdzie wstępnie
przygotowywano rdzenie do dalszej obróbki i wykonywano półsurowiec wiórowy. Na
ślady takiej pracowni natrafiono w Rozumicach, powiat głubczycki. Sąsiaduje ona
z położoną po drugiej stronie granicy, na Morawach, osadą kultury lendzielskiej.
Podstawowym półsurowcem były wióry o długości 6–10 cm, a więc większe niż
w starszych fazach kultury lendzielskiej. Odbijano je z rdzeni o przygotowanych piętach. Rzadziej formowano także odłupnię lub tył rdzenia, względnie wyrównywano
powierzchnię jego boków. Oprócz rdzeni wiórowych używano także rdzeni odłupkowych, które częściowo powstały po zakończeniu odbijania wiórów. Wśród odłupków
oprócz form odbijanych celowo jako półsurowiec są także odpadki z formowania
rdzeni oraz ich napraw (wyrównywanie krawędzi odbicia, kąta rdzeniowania, naprawy odłupni oraz skracanie rdzeni). W grupie narzędzi można wyróżnić rylce, drapacze, wiórowce, półtylczaki, wióry i odłupki retuszowane, skrobacze, zgrzebła, a także
łuszcznie. Tak więc struktura wytworów uległa tylko niewielkiej zmianie (łuszcznie).
Zmieniły się natomiast rozmiary narzędzi i częstość występowania grup narzędziowych. Zmniejszyła się liczba drapaczy, wzrosła rylców, częściej wytwarzano wiórowce
i przekłuwacze. Na niezmienionym poziomie utrzymała się liczba sierpaków. Wyroby
kamienne wytwarzano w tradycji wcześniejszych kultur naddunajskich.
Materiały grupy ocickiej z Raciborza-Ocic można datować na 4556 lat kalendarzowych przed Chr. (data 14C – 5690±55 lat radiowęglowych BP).

Przybysze z północy – kultura pucharów lejkowatych
i kultura amfor kulistych oraz nowa fala oddziaływań
z południa – kultura ceramiki promienistej
Między końcem starszej a początkiem młodszej fazy grupy ocickiej w dorzecze
górnej Odry przybyła ludność o odmiennej od społeczności kręgu naddunajskiego
kulturze materialnej. W klasyfikacji archeologicznej określa się ją jako kulturę pucharów lejkowatych. Kultura ta wykrystalizowała się na Niżu i objęła prawie całą
środkową Europę. Dzieli się na pięć głównych grup kulturowych. Na Górnym Śląsku
rozwijała się grupa śląsko-morawska (zajmująca także części Śląska Dolnego i Moraw), będąca odłamem grupy południowej tej kultury (ryc. 7).
Kultura pucharów lejkowatych na Górnym Śląsku pojawiła się jako zespół już
w pełni ukształtowany. Najstarsze materiały z nią związane zostały znalezione po
drugiej stronie granicy, między innymi w Brumowicach, powiat opawski. Na Górnym
Śląsku tak wczesne materiały w zasadzie nie występują. Datowanie na tę fazę niektórych fragmentów naczyń z Raciborza-Ocic budzi zastrzeżenia wielu badaczy. Być
może, jedynie amforka z Lisięcic przez analogię do podobnej formy z Brumowic oraz
Makotřas może być datowana na ten okres. Znacznie wyraźniej rysują się dopiero zespoły nawiązujące do materiałów z warstwy C2 w Jevišovicach. Zabytki z tego okresu
odkryto m.in. w Baborowie, Bogdanowicach, Głubczycach, Gościęcinie, Grudyni Wielkiej, Kietrzu, Nowej Cerekwi, Pawłowiczkach, Pietrowicach Wielkich (część obiektów),
Raciborzu-Ocicach, Raciborzu-Studziennej, Raciborzu-Sudole, Włodzieninie.
Młodsze od nich są zespoły z komponentem naczyń grupy bolerazkiej (związanej z kulturą ceramiki promienistej) nawiązujące do materiałów z warstwy C1 w Jevišovicach i cmentarzyska w Ohrozimiu. Z fazą tą wiążą się pojawienie się trwalszych
form osadnictwa w prawobrzeżnej części Górnego Śląska (osada w Nędzy) oraz intensywniejsze zasiedlenie ziem na lewym brzegu Odry (Bogdanowice, Lisięcice, Polska Cerekiew-Miłowice, część obiektów z Polskiej Cerekwi i Pietrowic Wielkich, Raków,
Tomice, Samborowice, Wojnowice). Wiele materiałów z obu faz występuje na tych
samych stanowiskach, co może świadczyć o kontynuacji osadnictwa.
W czasach rozwoju kultury pucharów lejkowatych panował stosunkowo suchy klimat. Średnie temperatury roczne wynosiły nieco ponad 8–9°C, czyli nieco
więcej niż obecnie. Efektem tego było obniżanie się poziomu rzek i wzrost sedymentacji osadów rzecznych, co mogło doprowadzić do zmiany koryta i zwiększonego meandrowania. Na obszarach lessowych powstawały wąwozy i suche dolinki, na terenach zalewowych tworzyły się bardzo urodzajne mady. Na krajobraz
wpływała także bezpośrednia działalność wcześniej zamieszkujących te ziemie
rolników. Odlesianie obszarów pod uprawy rolne i budowę osiedli przyczyniało
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Ryc. 7. Stanowiska kultury pucharów
lejkowatych i kultury amfor kulistych:
kultura pucharów lejkowatych
kultura amfor kulistych

się do denudacji stoków i zmiany stosunków wodnych. W konsekwencji zmian
klimatycznych i antropogenicznych zmianie uległy częściowo struktura gleb, szata
roślinna i w pewnym stopniu także ukształtowanie terenu. Krajobraz Górnego
Śląska w owym czasie różnił się od tego, jaki zastali tu pierwsi rolnicy (kultura
ceramiki wstęgowej rytej).
Społeczności kultury pucharów lejkowatych przybyłe na Górny Śląsk zasiedliły
przede wszystkim żyzne obszary Kotliny Raciborskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego,
wykorzystywane też przez ugrupowania kultury lendzielskiej. Na wielu stanowiskach
odkryto relikty obu kultur. Nie zawsze jednak można, tak jak w Raciborzu-Ocicach, odczytać relacje stratygraficzne między nimi. Niewątpliwie oba ugrupowania zamieszkiwały obok siebie, a być może nawet ze sobą współżyły. Nie mamy dowodów na ich
bezpośrednie kontakty. Utrzymywano natomiast niezbyt intensywne kontakty z ludnością schyłkowej fazy kultury lendzielskiej z Dolnego Śląska (grupa jordanowsko-śląska). Na osadach kultury pucharów lejkowatych w Pietrowicach Wielkich i Ligocie
Wielkiej natrafiono na ułamki charakterystycznych dla tej grupy naczyń. Ponieważ na
eponimicznym stanowisku w Jordanowie Śląskim odkryto groby wyposażone również w ceramikę kultury pucharów lejkowatych, można domniemywać, że kontakty
te mogły odbywać się za pośrednictwem dolnośląskich ugrupowań kultury pucharów lejkowatych. Bezpośrednim tego dowodem są pojedyncze fragmenty pucharów
lejkowatych zdobione w stylu lubońskim, charakterystycznym dla zachodniej Polski,
odkryte w Polskiej Cerekwi-Miłowicach.
Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych na Górnym Śląsku w znacznym
stopniu ograniczało się do lewego dorzecza górnej Odry. Ku zachodowi przekraczało rzekę Białą, sięgając do dorzecza Nysy Kłodzkiej. Na prawym brzegu Odry
odkryto zaledwie kilka stanowisk tej kultury. Pojedyncze zabytki, głównie narzędzia kamienne, mogły zostać zagubione w trakcie penetracji nowych ziem lub
wędrówki przez nie. Być może, niektóre ze znalezisk przywędrowały tam w wyniku
kontaktów z łowcami i zbieraczami strefy leśnej. Wydaje się jednak, że niektóre
bardziej stałe osady po drugiej stronie Odry (Syrynia, Nędza) są odzwierciedleniem
prób zasiedlenia tych ziem. Wyraźny wzrost ogólnej liczby stanowisk na Górnym
Śląsku w porównaniu z okresem poprzednim był przypuszczalnie spowodowany
nie tylko przyrostem demograficznym, lecz także odmiennym sposobem zasiedlania i użytkowania ziemi przez plemiona kultury pucharów lejkowatych od ludów
kręgu naddunajskiego. Ekstensywna gospodarka oparta – jak się przypuszcza – na
wypalaniu lasów pod pola uprawne i osady zmuszała do cyklicznego przemieszczania się w związku z jałowieniem gruntów rolnych. Rozszerzenie osadnictwa na
tereny mniej urodzajne wskazuje na bardziej złożony niż w społecznościach kręgu
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naddunajskiego system gospodarowania. Oprócz uprawy roli i przydomowej hodowli dużego znaczenia nabrało pasterstwo. Hodowano głównie bydło, w mniejszym stopniu kozy lub owce oraz świnie. Niektóre krótkotrwałe osady lokowane
w sąsiedztwie większych osiedli mogły być sezonowymi obozowiskami pasterzy.
Do grupy zwierząt towarzyszących człowiekowi, których szczątki zostały odkryte na
osadach kultury pucharów lejkowatych, należą też pies i kot. Znaleziona na osadzie
w Rakowie kość psa była przepalona i popękana. Nasuwa się więc przypuszczenie,
że psy mogły być też konsumowane. W mniejszym stopniu zajmowano się zbieractwem, myślistwem i rybołówstwem. Polowano na jelenie, których szczątki odkryto
między innymi w Wojnowicach i Rakowie, zające znane z osady w Rakowie, ale
też – jak się wydaje – na konie, których fragmenty kości znaleziono w Pietrowicach
Wielkich oraz Rakowie. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że te ostatnie były
już wówczas zwierzętami gospodarskimi. W Polskiej Cerekwi natrafiono na szczątki rybie. Podstawą gospodarki, zwłaszcza na lessowych ziemiach Górnego Śląska,
było jednak nadal rolnictwo. Uprawiano przede wszystkim jęczmień i pszenicę. Na
odciski kłosków i plew oraz ziarniaki pszenicy płaskurki i jęczmienia zwyczajnego
natrafiono w Pietrowicach Wielkich. Szczątki kąkola polnego na tym stanowisku sugerują, że znano uprawy ozime. O znaczeniu zbóż w gospodarce kultury pucharów
lejkowatych świadczą też liczne krzemienne sierpaki służące do żęcia oraz nieckowate żarna i rozcieracze kamienne, a także jamy – spichlerze oraz duże naczynia
zasobowe pełniące podobną funkcję.
Osady lokowano przeważnie na terenie eksponowanym, na wysokości raczej
nie przekraczającej 300 m n.p.m., w niedużej odległości od wody. Przy czym ludność kultury pucharów lejkowatych wodę mogła czerpać nie tylko z rzeki. W Wojnowicach w północno-wschodniej części osady znaleziono źródło czynne prawdopodobnie w czasach kultury pucharów lejkowatych.
Obok stałych osiedli zakładano też małe osady. Zapewne były to przysiółki
lub obozowiska, w których zamieszkiwano na czas wypasu, polowania lub innej,
nieznanej nam, działalności. W górnośląskim ugrupowaniu kultury pucharów lejkowatych rysuje się kilka wyraźnych skupisk osadniczych, z których dwa – w południowej części Górnego Śląska i w górnym biegu Straduni – charakteryzują się
szczególną koncentracją stanowisk. W tych skupiskach można wyróżnić mniejsze
mikroregiony złożone z kilku osad. Jeden z nich znajduje się w miejscowości Królowe, gdzie odkryto dziewięć osad, z których sześć przebadano wykopaliskowo. Na
podstawie publikowanych krótkich sprawozdań z tych badań można stwierdzić, że
przynajmniej część z nich rozwijała się w różnym okresie. Można zatem przypuszczać, że zamieszkiwała je ta sama grupa ludności, która opuściwszy domostwa
– być może w związku z wyjałowieniem pól w najbliższej okolicy – przenosiła się
w inne miejsce. Oprócz takich równoważnych sobie, lecz różnoczasowych osad
występują skupiska złożone z osady głównej i współczesnych jej osad satelitarnych.
Taką osadą główną była zapewne zamieszkała w fazach Jevišovice C2 i Jevišovice
C1-Ohrozim rozległa osada w Pietrowicach Wielkich.
Osiedla kultury pucharów lejkowatych różniły się między sobą wielkością, rozplanowaniem oraz formą zabudowy. Na większości osiedli badanych wykopaliskowo odkryto jedynie różnorodne jamy – od zwykłych zagłębień po wybraniu ziemi
przez spichlerze, piwnice, jamy paleniskowe, jamy przemysłowe po takie, których
przeznaczenie nie jest znane. Wewnątrz wielu z nich były nisze, ławy, wejścia, piece.
Niekiedy w jamach stwierdzono więcej niż jeden poziom użytkowy, co wskazywałoby na ich porzucenie i ponowne użytkowanie. Część z nich w końcowym etapie
użytkowania była wykorzystywana jako śmietniska.
Mieszkano w budynkach zagłębionych w ziemię oraz domach naziemnych.
Ziemianki i półziemianki przeważnie miały kształt czworoboku lub prostokąta.
W Wojnowicach natrafiono na 4 zagłębione budynki o powierzchni od 6,5 m2 do
prawie 14 m2. W jednym z nich znajdowało się zagłębienie z paleniskiem. Przypomnijmy, że ludność kultur naddunajskich ogniska i paleniska lokowała poza domami. W Wojnowicach odsłonięto ciekawe zgrupowanie obiektów – ślady po słupach
pionowo wkopanych w ziemię układające się w narożnik o kącie zbliżonym do
prostego, jamę gospodarczą, drugą jamę, z której wydobyto gliniany bęben i krążek-amulet, oraz trapezowatego kształtu obiekt interpretowany jako półziemianka.
Być może, było to zadaszone gospodarstwo o zróżnicowanym funkcjonalnie wnętrzu. Dach w części przedsionkowej wspierałby się na słupach, a w dalszej części
na ścianach lub bezpośrednio na ziemi. Przykładem podobnego budownictwa
ziemiankowego wieloprzestrzennego, jest zespół jam w Baborowie zabezpieczony
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najpewniej wspólnym dachem. Na osadzie tej odkryto też dwa inne obiekty uznane
za ziemianki lub półziemianki.
Zagłębione w ziemię budynki odkryto też w Rakowie. Były to trzy lub cztery
jamy o zarysie kwadratu, nieckowatym profilu i powierzchni od 18,6 m2 do 35 m2. Ich
dna znajdowały się około 65–170 cm poniżej współczesnego poziomu gruntu. Dno
jednej z jam pokrywała warstwa czarnej, zbitej ziemi z fragmentami przepalonej
polepy (klepisko?), w którą zagłębione było palenisko. W drugim obiekcie palenisko
było zbudowane z kamieni. Wewnątrz budynków znaleziono dużo polepy z odciskami prętów i gałęzi. Przypuszcza się, że była to pozostałość ścian plecionkowych
oblepionych gliną. Dach opierał się na słupach, na co wskazują dołki po nich wewnątrz jednego z domów.
W Pietrowicach Wielkich obok budynków zagłębionych w ziemię znajdowały
się naziemne domy o regularnym, prostokątnym kształcie, zbudowane w konstrukcji słupowej. W jednym z nich, o powierzchni 48 m2 (6 × 8 m), odkryto palenisko
kamienne. Na osadzie tej natrafiono też na rumowisko wolno stojącego pieca kopułkowego. Na ślady słupowych budynków naziemnych natrafiono również w Nowym Browincu oraz Nędzy. Ten ostatni różnił się od domostw z Pietrowic Wielkich,
był bowiem owalny.
Niewiele potrafimy powiedzieć o rozplanowaniu osad, większość z nich została
bowiem rozpoznana w niewielkim tylko stopniu. Na podstawie rozrzutu materiału
osadowego w Dzierżysławicach wysnuto przypuszczenie, że gospodarstwa znajdowały się w pewnej odległości jedno od drugiego. Przebadana na największą
skalę osada w Pietrowicach Wielkich nie miała ściśle określonego planu. Obiekty
występowały chaotycznie, niekiedy blisko siebie. Na peryferiach były nieco rozproszone, w środku bardziej skoncentrowane. Osada w Wojnowicach z dwóch stron
była odgrodzona naturalnym ukształtowaniem terenu (ulokowanana była na cyplu),
z trzeciej – słabo zaznaczonym rowem. Niestety, bez specjalistycznych badań nie
można stwierdzić, czy rów ten jest naturalnym zagłębieniem, czy też powstał celowo – miał zaznaczyć granice terenu zamieszkałego i bronić do niego dostępu.
Więcej wiadomo o wielkości osad, są to jednak informacje uzyskane przeważnie podczas badań powierzchniowych, niezweryfikowane wykopaliskowo. Mogą
więc być obciążone błędem. Przeważają osady małe, nie przekraczające 0,5 ha,
i średnie, o powierzchni nie większej niż 2,5 ha. Do większych, o powierzchni 5–7 ha,
należą między innymi osady w Lisięcicach, Pietrowicach Wielkich, Wojnowicach. Te
największe, często zamieszkane przez bardzo długi czas, były zapewne centrami
lokalnego osadnictwa.
Na Górnym Śląsku nie znaleziono dotychczas tak charakterystycznych dla kultury pucharów lejkowatych grobowców megalitycznych i naśladujących je drewnianych budowli sepulkralnych. Odkryto natomiast płaskie groby szkieletowe oraz
ciałopalne. Większość z nich była badana przed rokiem 1945. Niestety, znaczna
część zabytków i dokumentacji wykopaliskowej zaginęła w czasie wojny. Wiedzę
o nich czerpiemy jedynie z krótkich, ogólnych wzmianek informujących o znaleziskach. I tak, o pochówku z Baborowa wiemy tylko tyle, że odkryto tam „profile
dwóch grobów szkieletowych oraz puchar lejkowaty”. Brak jednak informacji, czy
naczynie to znajdowało się w którymś z tych grobów, a jeżeli tak, to w którym.
O grobach z Bogdanowic nie mamy żadnych bliższych informacji z wyjątkiem
wzmianki o tym znalezisku w monografii kultury pucharów lejkowatych pióra Konrada Jażdżewskiego wydanej jeszcze przed II wojną światową. Z lat dwudziestych
XX wieku pochodzą informacje o dwóch grobach szkieletowych z Nowej Cerekwi,
których przynależność do kultury pucharów lejkowatych, jakkolwiek prawdopodobna, budzi pewne zastrzeżenia. W tej miejscowości znaleziono też trzeci grób,
wyposażony w toporek z serpentynitu i dzbanek z uchem podobny do form kultury pucharów lejkowatych z Moraw. W Ligocie Małej natrafiono na jeden grób,
którego związek z kulturą pucharów lejkowatych miała wyznaczać jedna skorupa,
znaleziona pod silnie skurczonym szkieletem. Szkielet spoczywał na głębokości
1,2 m, w czworobocznej jamie przypuszczalnie obwarowanej drewnem, na co miały
wskazywać ciemne pasy sięgające jeszcze 20 cm poniżej dna jamy.
Nieco pełniejsze zachowane relacje dotyczą pochówków szkieletowych z Pietrowic Wielkich i Raciborza-Studziennej. W Pietrowicach Wielkich (stanowisko 8)
zmarły ułożony był w prostokątnej jamie, na prawym boku, w pozycji skurczonej,
z głową na wchód. Za głową znajdowało się naczynie z dwoma uszkami i obtłuczoną szyjką, a obok niego siedem smukłych wiórów krzemiennych, ósmy wiór leżał na
piersi zmarłego. Według relacji Georga Raschkego miał to być pochówek kobiecy.
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Ryc. 8. Racibórz-Studzienna. Wyposażenie
grobu kultury pucharów lejkowatych
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Grób w Raciborzu-Studziennej odkryto na osadzie. W jego wschodniej części,
na głębokości około 190 cm, znajdowały się resztki czaszki, przy niej amfora z taśmowatymi uchami i cztery grociki trzoneczkowate. Około 10 cm wyżej znaleziono dwa naczynia – puchar tulipanowaty i flaszę z kryzą, a nad nimi pojedyncze
skorupy (ryc. 8). Grób ten, o nieregularnym zarysie i średnicy 140 cm, odkryto na
głębokości 50 cm, jego głębokość wynosiła 217 cm. Nietypowe jest wyposażenie
tego pochówku. Jedynie flasza z kryzą jest charakterystyczna dla kultury pucharów
lejkowatych. Amfora z wystającymi ponad brzeg taśmowatymi uchami, mimo iż
znajduje analogie w Niedźwiedziu w Małopolsce, a także w Lesie Stockim na Lubelszczyźnie, jest obca w środowisku pucharowym. Pewnego podobieństwa do niej
można też dopatrywać się w ceramice kultury jordanowskiej, niektórych formach
grupy ludanickiej oraz materiałach kompleksu tiszapolgar-bogrogkereszturskiego.
Forma pucharka tulipanowatego też nie należy do garnituru ceramicznego kultury pucharów lejkowatych, chociaż bywa w tej kulturze sporadycznie spotykana.
Podobny pucharek, różniący się od omawianego wyodrębnionym dnem, wystąpił
w Wielkopolsce – na osadzie bagiennej w Inowrocławiu-Szymborzu i jest datowany
na starszą fazę grupy wschodniej, dwa inne podobne naczynia znaleziono w grupie południowo-wschodniej na Lubelszczyźnie, w grobie w Lesie Stockim, gdzie
znajdował się wraz z flaszą z kryzą. Przypuszczalnie również w Klementowicach,
powiat puławski, podobne naczynie odkryto w jednym grobie wraz z dwuuchą
amforą i flaszą z kryzą. Forma ta jest jednak przede wszystkim charakterystyczna dla
późnych faz zachodnioeuropejskiej kultury michelsberskiej. Biorąc pod uwagę stylistykę wszystkich trzech naczyń, cały grób można datować na starszą fazę kultury
pucharów lejkowatych na Górnym Śląsku odpowiadającą warstwom Jevišovce C2.
W Pietrowicach Wielkich i Bogdanowicach odkryto groby ciałopalne. W Bogdanowicach spalone kości złożono w dzbanie. W Pietrowicach Wielkich jeszcze
przed II wojną światową wyróżniono jedyne na Górnym Śląsku cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych. Niestety, w wyniku działań wojennych materiały z tych
badań zostały zdekompletowane. Na podstawie danych archiwalnych, publikacji
oraz zachowanych w magazynach muzealnych zabytków udało się zrekonstruować
dziewięć grobów (ryc. 9). Funkcję popielnic pełniły w większości z nich odwrócone
dnem do góry naczynia workowate (w jednym grobie był to puchar lejkowaty),
które przykrywały przepalone szczątki kostne leżące na ziemi. W jednym z grobów
odwrócone dnem do góry naczynie przykrywało popielnicę, którą była misa. Groby

65

Ryc. 9. Pietrowice Wielkie. Rzuty poziome
i profile grobów ciałopalnych kultury
pucharów lejkowatych

Ryc. 10. Wojnowice. Bęben gliniany kultury
pucharów lejkowatych

Ryc. 11. Wojnowice. Gliniane krążki-amulety
kultury pucharów lejkowatych

były ubogo wyposażone. Oprócz popielnic znaleziono w nich jedynie gliniany przęślik, zdobiony kubek, fragmenty naczyń oraz nieliczne wióry krzemienne. Pochówki
te wykazują silne powiązania z grobami odkrytymi na cmentarzyskach późnej fazy
kultury pucharów lejkowatych typu ohrozimskiego na Morawach. Różnią się od
nich jednak tym, że w grobach w Pietrowicach Wielkich nie stwierdzono konstrukcji kamiennych ani nawet pojedynczych kamieni. Na Morawach występują groby
zarówno płaskie, jak i pod nasypami kurhanów, w Pietrowicach Wielkich brak jest
przesłanek do stwierdzenia, że mogły być tam kurhany.
Wydaje się, że zwyczaj ciałopalenia został przejęty ze środowiska kultury ceramiki promienistej, fazy bolerazkiej, której oddziaływania wyraźnie są widoczne
w ceramice późnej fazy kultury pucharów lejkowatych na Górnym Śląsku. Ciałopalenie jest w zasadzie obce kulturze pucharów lejkowatych, natomiast sporadycznie występuje już we wczesnoneolitycznych kulturach naddunajskich, a większego znaczenia nabiera w kulturze ceramiki promienistej. Przypuszczalnie tradycjom
naddunajskim można też przypisywać charakterystyczne cechy górnośląskich pochówków szkieletowych, a mianowicie ich lokalizację na osadach, występowanie
pojedynczo oraz układanie zmarłych na boku w pozycji skurczonej.
W Baborowie i Polskiej Cerekwi natrafiono na jeszcze inny sposób postępowania
ze zwłokami. Odkryto tam na dnie jam zasobowych czaszki młodych kobiet. Wraz
z nimi złożono do jamy kości zwierzęce, a w Baborowie dodatkowo małe naczynie.
Analiza szczątków zwierzęcych z Baborowa wykazała, że złożone wraz z czaszką kości
były kośćmi krowy. Żadne z tych znalezisk nie można zaklasyfikować do kategorii grobu, na co wskazuje uwarstwienie zasypiska jamy. Takie traktowanie szczątków ludzkich
część badaczy próbuje tłumaczyć rytuałami zapobiegającymi powrotowi zmarłych, inni
kanibalizmem. Być może, obie interpretacje są dalekie od prawdy. Wydaje się jednak,
że znaleziska te nie były przypadkowe, gdyż są zbyt podobne do siebie.
Odkryte groby pozwalają nam zerknąć za zasłonę skrywającą wierzenia, zwyczaje i rytuały ludności kultury pucharów lejkowatych zamieszkującej Górny Śląsk.
Także niektóre przedmioty znajdowane na osadach związane są zapewne z tą sferą
życia. Należą do nich gliniane bębny odkryte w Pietrowicach Wielkich i Wojnowicach (ryc. 10). W Wojnowicach bęben gliniany został znaleziony w jamie, w której
znajdował się gliniany krążek. Takie krążki z dwoma otworami służącymi zapewne
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Ryc. 12. Wojnowice. Główka zwierzęca
kultury pucharów lejkowatych

do zawieszania znaleziono też w innych obiektach na tej osadzie (ryc. 11). Uważane
są za ozdoby lub amulety. Podobne przedmioty, lecz wykonane ze złotej blachy
wystąpiły na stanowisku kultury tiszapolgarskiej w Tibawie na Słowacji. Z Wojnowic pochodzi też gliniana głowa bydlęca, będąca zapewne częścią większej figurki
lub naczynia (ryc. 12). Być może, ze sferą obrzędowości należy też łączyć odkryte
w Wojnowicach okruchy ochry oraz miseczkę o grubym dnie służącą prawdopodobnie do rozcierania tego barwnika.
W skład inwentarzy ceramicznych starszej fazy kultury pucharów lejkowatych
(Jevišovice C2) na Górnym Śląsku wchodzą misy, naczynia workowate, różne odmiany amfor, szerokie i niskie puchary lejkowate, flasze z kryzą, naczynia wazowate, kubki, dzbany. Zdobienie naczyń ograniczało się do nalepiania guzków, uszek
oraz listewek plastycznych. Naczynia workowate często miały ścianki zgrubiałe pod
wylewem lub dolepione dookolnie pod krawędzią karbowane listewki, zazwyczaj
z dodatkowymi guzkami lub uszkami. Brzuśce naczyń zasobowych bywały celowo
chropowacone. Naczynia te mają liczne analogie na Morawach. W młodszej fazie
(Jevišovice C1-Ohrozim) obok naczyń workowatych, amfor, naczyń wazowatych
licznie występują misy pucharowe, dzbany i kubki. Pojawia się zdobienie nawiązujące do grupy bolerazkiej, podobnie jak w późnym stadium kultury pucharów lejkowatych na Morawach, gdzie było zapowiedzią nadchodzącego z południa stylu
ceramiki promienistej. Są to charakterystyczne nacięcia na powierzchni, kanelowanie, pionowe żłobki, jodełka oraz tak zwany ornament wilczych zębów. Wyjątkowo
spotyka się zdobienie w formie krzyży wypełnionych dołeczkami (Pietrowice Wielkie). W Wojnowicach natrafiono na ostrodenny kubek nawiązujący już do późnej
fazy kultury ceramiki promienistej. W Polskiej Cerekwi-Miłowicach odkryto puchar
lejkowaty zdobiony w stylu lubońskim, nawiązującym zdobieniem do młodszej fazy
grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych.
Na osadach kultury pucharów lejkowatych powszechnie znajdowane są liczne,
przeważnie starannie wykonane i dobrze wypalone gliniane przęśliki do obciążania wrzecion: płasko-wypukłe, stożkowate, dwustożkowate, koliste (ryc. 13). Część
z nich była zdobiona. W większości są to dookolne odciski wykonane paznokciem
lub promienie rozchodzące się od otworu. Z Pietrowic Wielkich pochodzi dwustożkowaty przęślik z nacięciami w kształcie litery X i grupami nakłuć. Przez niektórych
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Ryc. 13. Wojnowice. Przęśliki gliniane
kultury pucharów lejkowatych

Ryc. 14. Wojnowice. Szpule gliniane kultury
pucharów lejkowatych

Ryc. 15. Wojnowice. Ciężarek gliniany
kultury pucharów lejkowatych

badaczy ornament ten jest interpretowany jako znaki magiczne. Z tkactwem łączy
się także długie na 5 cm szpulki gliniane odkryte w Pietrowicach Wielkich, Rakowie,
Wojnowicach (ryc. 14), a także walcowate, stożkowate, gruszkowate lub owalne gliniane ciężarki tkackie używane do obciążania osnowy pionowych krosien (ryc. 15).
Zróżnicowanie ich wielkości i kształtu może wskazywać na zróżnicowanie grubości
wyrabianych tkanin. Z szeroko rozumianym „przemysłem tekstylnym i skórzanym”
mogły wiązać się także szydła kościane znane między innymi z Polskiej Cerekwi
i Wojnowic.
Przemysł krzemienny bazował na miejscowym surowcu narzutowym. Na lessach głubczyckich, w utworach polodowcowych, spotyka się dość znaczne ilości konkrecji krzemienia narzutowego dochodzące do średnicy 13 cm. Zbierano
je na powierzchni, wydobywano rozgrzebując gliny zwałowe oraz pozyskiwano
sposobem górniczym, kopiąc głębokie leje. Kopalnię krzemienia, wiążącą się przypuszczalnie z kulturą pucharów lejkowatych, odkryto w okresie międzywojennym
w Makowie. Krzemień eksploatowano tam powierzchniowo oraz rozkopując jamy.
Na Górnym Śląsku wykorzystywano też surowce z Małopolski, przede wszystkim
krzemień jurajski oraz nieco świeciechowskiego i pasiastego, ale stanowiły one na
stanowiskach nie więcej niż 5% wszystkich wyrobów. W niedużej odległości od
kopalni w Makowie ulokowano duże osiedla kultury pucharów lejkowatych w Pietrowicach Wielkich i Rakowie, w których stwierdzono masową obróbkę surowca
krzemiennego. Były to jednak typowe osady nie producentów wytwarzających wyroby na zbyt, a raczej użytkowników przetwarzających krzemień przede wszystkim
na własne potrzeby. Produkcją krzemieniarską zajmowano się też na osadach dalej
położonych (np. Wojnowice, Samborowice, Tworków, Lekartów), gdzie korzystano
zapewne z krzemieni zalegających w najbliższej okolicy.
Najlepiej zostało rozpoznane krzemieniarstwo kultury pucharów lejkowatych
na osadzie w Pietrowicach Wielkich, a także na osadach w Polskiej Cerekwi-Miłowicach, Samborowicach, Raciborzu-Ocicach, Rakowie, Wojnowicach. Wióry odbijano
z rdzeni półstożkowych i podstożkowych, których wysokość przekracza 8–9 cm. Najbardziej okazałe z wiórów miały 8–13 cm długości, 1,5–3 cm szerokości i 0,5–1 cm
grubości. W grupie odłupków między licznymi pospolitymi odłupkami z zaprawy
rdzeni wyróżnić można świeżaki, a także odłupki odbite z rdzeni wiórowych i ze
ścianek gładzonych siekier. Spośród narzędzi z wiórów i odłupków dość licznie
występują półtylczaki. Część z nich wykorzystywano jako wkładki sierpowe. Ponadto produkowano wiórowce, drapacze, skrobacze, zgrzebła, przekłuwacze, narzędzia
zębate, rylce, piłki i inne formy. W większym stopniu niż w okresach poprzednich
wytwarzano łuszczenie. Ze stanowisk kultury pucharów lejkowatych znane są ponadto trójkątne grociki i grociki trzoneczkowate (Pietrowice Wielkie, Racibórz-Ocice,
Wojnowice).
Drugim kierunkiem wytwórczości krzemieniarskiej była produkcja narzędzi
rdzeniowych, głównie siekier oraz ciosaków i pików. W grupie siekier występują siekiery czworościenne i trójścienne, a w młodszych zespołach, wykazujących
cechy bolerazkie, pojawiły się siekiery dwuścienne o soczewkowatym przekroju.
Powszechnie gładzono co najmniej ich części tnące. Niektóre siekiery (między innymi z Pietrowic Wielkich) powstały z mocno zużytych rdzeni wiórowych o długości
7–10 cm. Z Pietrowic Wielkich pochodzi też mała siekierka wykonana z odłupka. Siekiery z miejscowego krzemienia bałtyckiego są stosunkowo małe, ich długość wynosi
zazwyczaj 6–13 cm, grubość 2–3 cm. Rzadko były naprawiane lub przerabiane.
W kulturze pucharów lejkowatych na Górnym Śląsku pojawiały się też pierwsze na tym terenie siekierki miedziane. W Kietrzu na osadzie kultury pucharów
lejkowatych odkryto 10 siekierek z miedzi ukrytych w naczyniu (ryc. 16). Być może,
z kulturą tą należałoby łączyć przypisane młodszej kulturze lendzielskiej płaską siekierkę z Raciborza-Sudołu oraz siekierkę z Kornic, a także miedziany topór krzyżowy
znaleziony w Starowicach. Miedź odgrywała w tym okresie jednak jeszcze stosunkowo małą rolę.
Typowymi zabytkami związanymi z kulturą pucharów lejkowatych były topory kamienne. Wiele z nich znaleziono luźno, poza osadami. Są wśród nich formy
starsze, na Górnym Śląsku używane nieco dłużej od toporków typu X (znalezione
w Baborowie, Długomiłowicach, Dzielnicy), toporki o podwójnym ostrzu (z Dytmarowa), klinowatego kształtu toporki o zaokrąglonym obuchu z otworem umieszczonym równolegle do ostrza w części bliżej obucha oraz toporki z guziczkowatym
obuchem. Toporki były produkowane z drobnoziarnistego granitu, łupku krzemionkowo-ilastego, łupku szarogłazowego, nefrytu. W Wojnowicach odkryto fragment
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Ryc. 16. Kietrz. Skarb siekier miedzianych
odkryty na osadzie kultury pucharów
lejkowatych
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Ryc. 17. Raków. Naczynie o cechach
kultury ceramiki promienistej

dużej motyki z ciemnoszarego łupku nawiązującej do tradycji naddunajskiej oraz
starannie wygładzone siekierki kamienne. Do zabytków kamiennych na stanowiskach pucharowych należą też liczne, najczęściej zachowane fragmentarycznie
płyty szlifierskie oraz nieckowate żarna i rozcieracze.
Z Wojnowic uzyskano jedną datę 14C z kości. Wynosi ona 3100 lat przed Chr.
Na podstawie znalezionej tam ceramiki w stylu bolerazkim osada w Wojnowich jest
datowana na fazę Jevišovice C1-Ohrozim. W kontekście dat horyzontu Jevišovice C1
na Morawach oscylujących w granicach 3520–3360 lat przed Chr. data z Wojnowic
jest stosunkowo późna. Być może, w czasach, gdy na Morawach rozwijała się już
klasyczna kultura ceramiki promienistej, na Górnym Śląsku zachowała się jeszcze
tradycja pucharowo-bolerazka. Za taką interpretacją przemawiają też kubki zdobione kanelowaniem odkryte na osadzie w Pietrowicach Wielkich oraz ostrodenny kubek typowy dla młodszych ugrupowań kultury ceramiki promienistej z Wojnowic.
Obecność na Górnym Śląsku kultury ceramiki promienistej (badeńskiej), zarówno w jej fazie bolerazkiej, jak i w młodszym horyzoncie czasowym, budzi wiele
kontrowersji. Ciągle nie do końca rozstrzygnięty jest problem, czy zespoły zabytków
złożone z substratu pucharowego i bolerazkiego należy traktować jako młodszą
fazę kultury pucharów lejkowatych z oddziaływaniami promienistymi (bolerazkimi),
czy jako starszą fazę kultury ceramiki promienistej z oddziaływaniami pucharowymi.
Położenie Górnego Śląska na przedpolu Bramy Morawskiej, a tym samym mającego bezpośrednie kontakty z centrami osadnictwa kultury ceramiki promienistej na
Słowacji i na Morawach mogło mieć wpływ na taki obraz. Wydaje się jednak, że
na stanowiskach górnośląskich dominują elementy pucharowe i nawet stanowisko
w Rakowie na podstawie wyniku ponownej analizy pozyskanego tam materiału
zabytkowego można włączyć do tej kultury (ryc. 17). Także zespół współśrodkowych
rowów z Raciborza-Ocic datowany na podstawie fragmentu naczynia z obiektu
przeciętego przez jeden z nich na kulturę ceramiki promienistej, można ze względu na ornament skośnie szrafurowanych taśm równie dobrze łączyć z młodszą
fazą kultury pucharów lejkowatych. Zdobienie takie występuje bowiem nie tylko
w klasycznej kulturze ceramiki promienistej, lecz także w jej fazie wczesnej, w grupie bolerazkiej, której oddziaływania widoczne są w ugrupowaniach pucharowych
na Górnym Śląsku. Podkreślić jednak należy, że oddziaływanie kultury ceramiki promienistej (bolerazkiej) na środowisko młodszej fazy kultury pucharów lejkowatych
na Górnym Śląsku było bardzo duże, zarówno w kulturze materialnej, jak i w zwyczajach pogrzebowych (ciałopalenie). Można zatem mówić o wpływie kultury badeńskiej na kulturę pucharów lejkowatych u schyłku jej rozwoju na tym terenie.
Osobnym problemem jest wyróżnienie zespołów protobadeńskich (bolerazkich) w Kornicach. Autorzy badań tak datują dwie jamy produkcyjne: garncarską
i służącą prawdopodobnie do wypieku chleba, ślady eksploatacji gliny oraz siekierkę miedzianą. Ze względu na fakt, że stanowisko to nie zostało dotychczas opracowane i znane jest jedynie z dwóch krótkich sprawozdań prezentujących wybrane
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zabytki, nie można stwierdzić, czy w tym przypadku także mamy do czynienia z zespołem młodszej fazy kultury pucharów lejkowatych z elementami bolerazkimi. Na
opracowanie czekają też, jedynie wzmiankowane w literaturze, materiały z Kietrza.
Miano tam odkryć osadę kultury pucharów lejkowatych z elementami wczesnego (bolerazkiego) i klasycznego stylu badeńskiego (kultury ceramiki promienistej).
Na możliwość infiltracji kultury ceramiki promienistej w młodszych fazach rozwojowych na Górny Śląsk wskazują też materiały III fazy tej kultury znalezione w Paczkowie oraz kubek z ostrym dnem, charakterystyczny dla fazy późnej tej kultury,
odkryty na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Wojnowicach.
Przypuszczalnie jeszcze w okresie trwania na Górnym Śląsku młodszej fazy
kultury pucharów lejkowatych z elementami bolerazkimi pojawiła się tutaj ludność
kultury amfor kulistych. Zdecydowana większość stanowisk tej kultury grupuje się
w dorzeczu Psiny i Troi, skąd znane są niewielkie osady i obozowiska. Przeważnie
ludność kultury amfor kulistych zamieszkiwała w pobliżu lub nawet w miejscach
uprzednio zasiedlonych przez ludność kultury pucharów lejkowatych. Rzadko jednak zamieszkiwała na terenach wyniesionych ponad 150 m n.p.m., a żadne ze
stanowisk tej kultury nie przekroczyło wysokości 300 m. Najwcześniejszym śladem
infiltracji społeczności kultury amfor kulistych na Górny Śląsk wydaje się stanowisko w Samborowicach, gdzie natrafiono na jamy osadowe z ceramiką charakterystyczną dla młodszej fazy, liczne odłupki krzemienne, łuszczenie, pojedyncze wióry,
kamienne rozcieracze z piaskowca, fragment kamienia szlifierskiego z amfibolitu,
a także ślady polepy z odciskami plecionki. Do produkcji wyrobów krzemiennych
wykorzystano miejscowy surowiec narzutowy. Obecność rozcieraczy kamiennych
(którymi mielono zboże na żarnach nieckowatych) oraz krzemiennej wkładki sierpowej z charakterystycznym wyświeceniem krawędzi pozwala przypuszczać, że
mieszkańcy tej osady zajmowali się uprawą roli, natomiast duża ilość odłupków
korowych oraz krzemienny tłuczek świadczą o przydomowej obróbce krzemienia.
Zapewne także zgodnie z panującym w tej kulturze typem gospodarki wypasano
świnie, bydło, owce oraz hodowano konie. Nie mamy na to jednak bezpośrednich
dowodów. Przypuszczalnie mieszkańcy osady w Samborowicach budowali domy
w lekkiej konstrukcji plecionkowej i ściany oblepiali gliną, za czym przemawia
okruch polepy z odciskiem plecionki znaleziony w jednej z jam.
Większość stanowisk kultury amfor kulistych z Górnego Śląska pochodzi z nieco późniejszych czasów (faza późna). W Syryni natrafiono na fragment osady kultury
amfor kulistych, z której zachowały się jamy osadowe, a w Biedrzychowicach na
zarys czworobocznej, trapezoidalnej, lekko zagłębionej w ziemię chaty słupowej
o powierzchni 51 m2, z jedną ścianą skośną i z brukowanym kamieniami paleniskiem wewnątrz (ryc. 18). Również w Kietrzu i Głubczycach natrafiono na jamy

ślady słupów

Ryc. 18. Biedrzychowice.
Chata kultury amfor kulistych

0

kamienie
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będące pozostałością krótkotrwałych obozowisk. Z kulturą tą wiążą się też znajdowane luźno, starannie wygładzone siekierki krzemienne, zwłaszcza z krzemienia
pasiastego.
Młodsza faza kultury amfor kulistych zsynchronizowana jest z kulturą ceramiki
promienistej, późna z kulturą ceramiki sznurowej i ewentualnie schyłkiem kultury
ceramiki promienistej. Niewykluczone, że pojawienie się na Górnym Śląsku ugrupowań kultury amfor kulistych przyczyniło się do ograniczenia rozwoju młodszej,
zbadenizowanej fazy kultury pucharów lejkowatych i powstrzymania ekspansji
na te tereny kultury ceramiki promienistej.

Imigranci z dalekich stron – kultura ceramiki sznurowej,
kultura pucharów dzwonowatych,
kultura ceramiki grzebykowo-dołkowej
Mniej więcej w tym samym czasie co przedstawiciele późnej fazy kultury amfor
kulistych na Górnym Śląsku pojawiła się ludność kultury ceramiki sznurowej. Pozostawiła ona po sobie przede wszystkim pojedyncze wyroby krzemienne, kamienne
oraz groby. Osadnictwo tej kultury wyszło poza strefę urodzajnych gleb, w większym stopniu rozprzestrzeniając się na prawym brzegu Odry (ryc. 19). Związane
to było głównie z nowym systemem gospodarczo-społecznym opartym w dużej
mierze na koczowniczym pasterstwie. Część stanowisk tej kultury grupuje się na
terenach od dawna zasiedlanych przez społeczności rolnicze. Były to obszary najżyźniejsze, w owym czasie już w znacznym stopniu odlesione. Przypuszczalnie ta
właśnie cecha przyciągała ludność kultury ceramiki sznurowej. Przebywając w sąsiedztwie zastanej ludności rolniczej, z czasem zaczęto od niej przejmować elementy inwentarza i zapewne także niektóre wzorce gospodarcze.
Na Górnym Śląsku ludność kultury ceramiki sznurowej pojawiła się już w najwcześniejszej jej fazie, zwanej horyzontem ogólnoeuropejskim. Tak datowana jest
odkryta przypadkowo na początku lat 70. XX wieku na zapleczu remizy strażackiej
w Książenicach w powiecie rybnickim amfora mająca najbliższe analogie w Czechach (ryc. 20). Prawdopodobnie pochodzi ona z naruszonego podczas prac ziemnych grobu. Z czasem zwiększyła się liczba stanowisk kultury ceramiki sznurowej,
zwłaszcza na Wyżynie Głubczyckiej. Niestety, w większości przypadków są to znaleziska luźne, głównie kamienne toporki, rzadziej pojedyncze fragmenty naczyń,
i groby. Wśród licznych toporków na uwagę zasługują tzw. toporki ślężańskie. Część
z nich była zdobiona. Główny ośrodek ich produkcji, oparty na złożach serpentynu,
Ryc. 19. Stanowiska kultury ceramiki
sznurowej, kultury pucharów
dzwonowatych i kultury ceramiki
grzebykowo-dołkowej:
kultura ceramiki sznurowej
kultura pucharów dzwonowatych
kultura ceramiki grzebykowo-dołkowej
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Ryc. 20. Książenice.
Amfora kultury ceramiki sznurowej
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Ryc. 21. Podlesie.
Krzemienne groty strzał
kultury ceramiki sznurowej

Ryc. 22. Posucice.
Toporek typu ślężańskiego
kultury ceramiki sznurowej

znajdował się w rejonie Góry Ślęży na Dolnym Śląsku, zwłaszcza na wschód i południe od Raduni. W Kotlinie Raciborskiej można domyślać się podobnego ośrodka produkcyjnego bazującego na złożach bazalnitu w okolicach Nowej Cerekwi.
Groby lokowane były, zgodnie z panującym wówczas zwyczajem, w miejscach eksponowanych, na szczytach wzniesień. Na Górnym Śląsku zmarłych
chowano głównie w obrządku szkieletowym. Wyjątkiem jest pochówek z Roszkowic. Odkryto tam wysoki na 90 cm kurhan o średnicy 9 m, który pod nasypem
zbudowanym z ziemi i kamieni, na poziomie pierwotnego humusu krył resztki
ciałopalenia otoczone – jak się wydaje – wąskim rowkiem. Grób ten przypomina
kurhany ze wschodniej Polski (grupy lubaczowskiej). Podobieństwo to podkreśla
dodatkowo znaleziony w kurhanie puchar formą i zdobieniem nawiązujący do
tamtych terenów. W grobach szkieletowych zmarli układani byli w pozycji wyprostowanej (Dzielnica) lub skurczonej (Krzanowice, Kietrz, Oleszka) z ugiętymi
kolanami i rękoma. Do grobu składano pojedyncze przedmioty lub cały zestaw
darów. W Dzielnicy, Krzanowicach i Oleszce były to jedynie toporki kamienne.
W Starych Kotkowicach, powiat prudnicki, oprócz kilku skorup znaleziono dwa
kły świni, cztery odłupki krzemienne, szydło kościane, siekierkę krzemienną oraz
toporek ślężański. W Kietrzu natrafiono na dwa pochówki, w których zmarli leżeli
jakby w mniejszych, wyodrębniających się od wypełniska jamy grobowej, wewnętrznych komorach o zarysie prostokątnym. W jednym z tych grobów część
wyposażenia oraz szkieletu była pokryta warstwą popiołu. Odkryto tam ponadto
ślady zwęglonego drewna, być może belki lub dranicy. Zapewne spaleniu uległa
drewniana konstrukcja grobu. Zmarły ułożony był na plecach z podkurczonymi
nogami, które w wyniku procesów pośmiertnych rozłożyły się na boki. Ręce były
rozrzucone. W grobie tym znaleziono zdobioną amforę, wiór krzemienny, fragmentarycznie zachowane kościane szydło, kościany sztylet, małą siekierkę z krzemienia, mającą analogie we wschodniej Polsce, oraz kamienny toporek. W drugim
grobie zmarły ułożony był na plecach z podkurczonymi nogami skręconymi na
prawo i prawą ręką spoczywającą wzdłuż tułowia, lewą zgiętą na brzuchu. Wyposażono go w wiór krzemienny, kościany przedmiot, być może szydło, toporek
kamienny oraz kościany krępulec (pobocznicę, psali) będący elementem uprzęży
końskiej. Przypuszczalnie z tym horyzontem czasowym wiążą się także niektóre
groby szkieletowe bez wyposażenia z Pietrowic Wielkich, w tym pochówek bez
głowy, w pobliżu którego znajdowała się jama z resztkami paleniska, kośćmi zwierzęcymi i ośćmi ryb. Nie można wykluczyć, że były to pozostałości stypy.
Młodsze materiały kultury ceramiki sznurowej z Górnego Śląska to przede
wszystkim pojedyncze naczynia oraz ich fragmenty, a także toporki i krzemienne grociki strzał (tak zwane grociki sercowate), również pochodzące prawdopodobnie ze zniszczonych grobów (ryc. 21). Być może, z czasów tych pochodzą
też niektóre krzemienne narzędzia bifacjalne – sztylety. Niektóre naczynia, jak
pucharki z Głogówka i Pietrowic Wielkich, mają bardziej lokalny charakter, inne,
jak dzbany znalezione w Kietrzu, nawiązują bardziej do materiałów kultury ceramiki sznurowej z Moraw i Czech. Wśród toporków można wyróżnić zarówno
formy wywodzące się z wcześniejszych toporków ślężańskich, jak i północnoeuropejskich lub z lessów krakowsko-sandomierskich (ryc. 22). Wydaje się zatem,
że w młodszej fazie rozwojowej, w okresie, gdy na innych obszarach tworzyły się
lokalne grupy kultury ceramiki sznurowej, dorzecze górnej Odry penetrowały jedynie grupy ludzkie przybyłe z północy i zachodu. Być może, było to związane ze
specyficzną sytuacją kulturową w owym czasie na Górnym Śląsku. Terenem tym
bowiem interesowała się wówczas ludność kultury amfor kulistych, a następnie
kultury pucharów dzwonowatych.
Kolebkę kultury pucharów dzwonowatych lokuje się na Półwyspie Iberyjskim, skąd rozprzestrzeniła się na znaczne tereny Europy. Były to przypuszczalnie ugrupowania pasterskie, w szerokim zakresie zajmujące się też łowiectwem,
a może także handlem i obróbką miedzi. Ich wędrówkom sprzyjały kolejne zmiany klimatyczne, które doprowadziły do ocieplenia i zmniejszenia ilości opadów.
Na ziemie polskie, w tym w dorzecze górnej Odry, przeniknęli przypuszczalnie
znad górnej Łaby i Morawy, gdzie stanowiska tej kultury występują stosunkowo
licznie. Nad górną Odrą ludność tej kultury pojawiła się prawdopodobnie dopiero w późnej fazie jej rozwoju, osiedlając się w Kotlinie Raciborskiej. Stanowiska
z nią związane znajdują się najczęściej na obszarach już wcześniej zasiedlanych.
Wyjątkiem jest stanowisko w Wawrzyńcowskich, powiat kluczborski, w owym czasie ukryte głęboko w puszczy. Znaleziono tam charakterystyczną dla tej kultury
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kamienną płytkę łuczniczą. Przypuszczalnie jest ona świadectwem wypraw myśliwskich ludności kultury pucharów dzwonowatych. Podobną płytkę, chroniącą
ramię łucznika od uderzenia cięciwy łuku, wraz z zawieszką-amuletem z szabli dzika i kubkiem zdobionym ornamentem sznurowym odkryto w grobie mężczyzny
z wczesnej epoki brązu w Kietrzu. Nie można więc wykluczyć, że także znalezisko
z Wawrzyńcowskich należałoby tak datować.
Stanowiska kultury pucharów dzwonowatych to głównie pojedyncze groby
oraz znaleziska luźne. Wyjątkiem jest cmentarzysko w Pietrowicach Wielkich, gdzie
odkryto 15 grobów z wyposażeniem typowym dla późnej fazy tej kultury (ryc. 23).
Z Górnego Śląska nie mamy dat radiowęglowych dla znalezisk kultury ceramiki
sznurowej i kultury pucharów dzwonowatych. Kultury te rozwijały się przypuszczalnie do początków epoki brązu.
Porośnięte lasami prawobrzeże Odry, pozostające w zasadzie poza strefą zainteresowania ludności rolniczej neolitu, było penetrowane przez przybyłe z północnego wschodu grupy łowców, zbieraczy i rybaków. Pozostawili oni po sobie zaledwie pojedyncze fragmenty naczyń, najczęściej odkrywane przypadkowo. Ludy te
zamieszkujące głównie Pojezierze Mazurskie, Podlasie i część Mazowsza ze względu
na charakter gospodarki zaliczane są do subneolitu, paraneolitu, mezolitu ceramicznego lub neolitu strefy leśnej. Dawniej określane były też ludnością (kulturą)
praugrofińską. Znane są też pod wspólną nazwą kultur z ceramiką grzebykowo-dołkową. Ze względu na znikomość materiału zabytkowego trudno stwierdzić dokładniej, skąd i kiedy przybyli, i jak długo tu pozostali. Przypuszczalnie nie pojawili się tu
wcześniej niż w połowie III tysiąclecia przed Chr. Większość z tych znalezisk wiąże
się zapewne z tzw. typem linińskim. Niewykluczone, że część znalezisk luźnych,
zwłaszcza toporków i siekierek neolitycznych znajdowanych na prawobrzeżu Odry,
dostała się tam w wyniku wymiany między mieszkańcami rolniczego lewobrzeża
a mieszkającymi za rzeką ludźmi lasu.
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Ryc. 23. Pietrowice Wielkie.
Naczynia kultury pucharów
dzwonowatych
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The Neolithic
Summary

Origins of the Neolithic in Upper Silesia go back to the 2nd half of 6th millennium BC when the fertile loess soils of the
region were settled by the people of the Linear Pottery Culture, of the middle, note-head phase. The presence of these first
farmers is documented in Upper Silesia by relics of small settlements with pits and post-holes (Branice). From this period date
the earliest remains of cereals (einkorn and emmer wheat, common barley) and also the bone remains of livestock (cattle, pig,
sheep or goat). Next to the new model of economy the first farmers brought with them the skill of making pottery vessels.
Characteristic ornamentation seen on these wares is similar to pottery of both the western and eastern provinces of Linear
Pottery Culture (Moravia and Lower Silesia – Małopolska and western Slovakia respectively). With time, contacts with the
eastern province became significantly limited and Upper Silesia continued in the sphere of influence of Lower Silesia. From
late in the 4th millennium pottery decorated with a distinctive stroked ornament is noted for the first time in Upper Silesia
(Mochów). It belongs to the mature phase of Stroked Pottery Culture. The same period produced trapeze-shaped houses
in post construction and raised rectangular outbuildings (Mochów). Subsequent development of Stroked Pottery Culture in
Upper Silesia is not clear-cut. Assemblages are of syncretic character combining stylistic attributes of Stroked Pottery, Lengyel
and Polgar ceramics. A part of them shows affinity with the Malice Group of the Kraków-Sandomierz loess region. Researchers
disagree as to culture affiliation of these assemblages. This is largely because even in this early period Upper Silesia already
had the nature of a borderland. From this period comes the earliest evidence on Neolithic burials identified in the region.
After this perplexing period Upper Silesia witnessed the rise of a local group of Lengyel Culture – the Ocice Group,
named after the site at Racibórz-Ocice. Finds made in the period between WW I and WW II include two fragmented female
figurines which indicate the worship of the Great Goddess so widespread during the Neolithic.
Between the older and younger phase of development of the Ocice Group the Funnel Beaker people arrived in Upper
Silesia. Their presence is documented by a flint mine discovered between WW I and WW II at Maków. The Moravian-Silesian
group which took shape on the Upper Odra at this time was a unit of the southern group of the Funnel Beaker Culture.
In this period Upper Silesia and North Moravia were part of a single culture province which later came under influence of
Boleraz Group of Baden Culture (Radial Pottery Culture). This impact was so strong that it left its mark not only on pottery,
a class of finds most susceptible to stylistic innovation, but also on the funerary rite as manifested by the introduction of
cremation burial, foreign to the Funnel Beaker tradition. Also during this period are recorded the first copper finds in Upper
Silesia. Later finds of Baden/Radial Pottery Culture in Upper Silesia are incidental. It appears that while the Funnel Beaker
Culture with Boleraz elements was in its younger phase the people of Globular Amphora Culture arrived in Upper Silesia;
their presence is documented by finds of small settlements or camps. Soon afterwards the nomadic people of Corded Ware
Culture came to the area and eventually started setting up more permanent settlements. At the close of the Neolithic representatives of another nomadic people appeared in Upper Silesia – the Bell Beaker folk.
Most probably starting from the time when loess soils in Upper Silesia were occupied by the Funnel Beaker folk areas to
the right of the Odra R. were being penetrated by groups of sub-Neolithic hunter-gatherers, makers of pit-comb ceramics.
Only a handful of radiocarbon dates are available from Upper Silesia. For Linear Pottery Culture there is a date of 4235±55
BC (Nowy Browiniec), for Ocice Group – 4556 ±55 BC (Racibórz-Ocice), and for the Funnel Beaker Culture with Boleraz elements – 3100 BC (Wojnowice).
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EPOKA BRĄZU I OKRES HALSZTACKI
Epoka brązu i wczesna epoka żelaza to czasy w pradziejach Europy, w których
zarówno codzienne życie poszczególnych społeczności lokalnych, jak i kulturowy
rozwój całych regionów były w dużej mierze związane z nowym metalem i zależne od stopnia jego znajomości i upowszechnienia, a także od możliwości jego
wydobycia lub sprowadzenia.
Brąz – stop miedzi i cyny w proporcjach około 9 : 1 – był ceniony i pożądany
w pierwszej kolejności jako surowiec do wytwarzania narzędzi, broni, części stroju,
ozdób, przyborów toaletowych, naczyń i części rzędu końskiego, a także przedmiotów o innej – niekiedy trudnej dziś do ustalenia – funkcji. Wielu archeologów jest
zdania, że kontrola nad produkcją i dystrybucją wyrobów z brązu – a także samo
ich posiadanie – miała bardzo duże znaczenie prestiżowe dla grup i jednostek
starających się o uzyskanie i utrzymanie wysokiej pozycji społecznej. Dla ludzi zamieszkujących regiony odległe od miejsc występowania rud miedzi bardzo ważne
było więc nawiązanie odpowiednich kontaktów wymiennych, które umożliwiłyby
stały dopływ potrzebnego surowca. Wśród archeologów powszechna jest opinia, że
takie kontakty, niekiedy dalekosiężne, ukierunkowane przede wszystkim na sprowadzanie metalu, sprzyjały w epoce brązu przepływowi myśli i informacji dotyczących
także innych dziedzin kultury. Podkreśla się przy tym, że powiązaniami tego rodzaju
objęte były zwłaszcza ówczesne elity społeczne: poszczególne osoby, rodziny czy
też całe rody. W rezultacie rozległe obszary Europy, jakkolwiek różniące się od siebie
pod wieloma względami, tworzyły wtedy swoistą wspólnotę kulturową.
Upowszechnienie znajomości obróbki nowego metalu przebiegało stopniowo
i było procesem znacznie rozciągniętym w czasie. Na Bliskim Wschodzie brąz był
znany już pod koniec IV tysiąclecia przed Chr., w Europie Południowo-Wschodniej
pojawił się w 1. połowie III tysiąclecia, a w dorzeczu Odry i Wisły jeszcze później.
Dyskusyjna pozostaje przy tym kwestia, skąd pochodził metal używany na ziemiach
dzisiejszej Polski. Wyniki dotychczasowych analiz chemicznych wskazują, że była to
przede wszystkim miedź pochodzenia zakarpackiego, a więc z terenów dzisiejszej
Słowacji i być może Rumunii. Jest jednak prawdopodobne, że sprowadzany mógł
być też metal wydobywany w Alpach, a także w Rudawach (na pograniczu Czech
i Saksonii).
Żelazo, na Bliskim Wschodzie wprowadzone do użytku pod koniec II tysiąclecia,
w Europie Środkowej pojawiło się na większą skalę dopiero w VIII wieku przed Chr.
Należy przy tym podkreślić, że jakkolwiek rudy żelaza wysokiej jakości występują
tylko w niektórych regionach, to niskogatunkowe rudy darniowe można było znaleźć praktycznie wszędzie. Wraz z upowszechnieniem się znajomości sposobów
pozyskiwania i obróbki „czarnego metalu” straciła więc na znaczeniu dalekosiężna
wymiana, tak istotna w przypadku surowców do produkcji brązu.
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Wyroby brązowe otrzymywano na drodze odlewania w formach wielokrotnego
użytku (kamiennych, glinianych, a być może także brązowych) albo w glinianych formach niszczejących – jednorazowego użytku (z wykorzystaniem modeli woskowych).
Ta druga metoda była bardzo pracochłonna, ale pozwalała na wykonywanie przedmiotów o skomplikowanych kształtach, których nie można było uzyskać w formie
kamiennej. Istnieją też podstawy do przypuszczeń, że w epoce brązu stosowany był
piasek formierczy (w nowożytnej metalurgii europejskiej wprowadzony dopiero na
początku XVIII w.), tworzący po rozprowadzeniu za pomocą substancji organicznej
plastyczną masę, w której odciskano negatywy przedmiotów, jakie zamierzano odlać.
Dodatek cyny powodował zwiększenie twardości stopu, a także obniżenie temperatury topnienia, która w wypadku czystej miedzi wynosi 1083°C. Zbyt wysoka
zawartość cyny sprawiała jednak, że tzw. białe brązy – w których duży (ponad 12%)
dodatek cyny powodował jaśniejszą barwę metalu – były łamliwe i nie nadawały
się do produkcji wyrobów poddawanych naprężeniom. W wypadku brązu nie bez
znaczenia był fakt, że przedmioty z niego wykonane można było powtórnie przetopić i wykorzystać odzyskany metal do odlania nowych. Brąz można było także
poddawać kuciu – na zimno i na gorąco – i obróbce plastycznej innego rodzaju,
jak np. przeciąganie w celu wykonania drutu.
Z Górnego Śląska pochodzi kilka znalezisk kamiennych i glinianych form odlewniczych wielokrotnego użytku – zachowanych w całości (Gogolin-Strzebniów,
powiat krapkowicki (ryc. 1) lub we fragmentach (np. Jędrychowice i Wojnowice,
powiat głubczycki). Ułamki form niszczejących odkryto na osadzie w Kamieńcu,
powiat tarnogórski.
Epoka brązu w południowej Polsce jest w świetle aktualnego stanu badań datowana na lata ok. 2300–750, a wczesna epoka żelaza – na ok. 750–400 lat przed Chr.
Dla podziału wewnętrznego stosuje się okresy (I–V), opracowane jeszcze pod koniec XIX wieku przez szwedzkiego uczonego Oskara Monteliusa, a zaadaptowane
dla ziem w dorzeczu Odry i Wisły przez wybitnego polskiego archeologa Józefa
Kostrzewskiego. Studia prowadzone w ostatnich dziesięcioleciach wykazują, że dla
ziem południowo-zachodniej Polski trafniejsze jest stosowanie systemu wypracowanego dla terenów nad górnym Dunajem i Renem przez niemieckiego badacza Paula
Reineckego i jego kontynuatorów. W tym systemie nadrzędnymi pojęciami są „epoka brązu” („Bronzezeit” – w skrócie Bz, Br) i „epoka halsztacka” („Hallstattzeit” – w skrócie Hz, Ha), dzielące się na mniejsze okresy (A–D) i fazy. Przy uwzględnieniu wyników
datowania metodami przyrodniczymi można obecnie zaproponować następujące
daty ramowe: I okres (BrA) – ok. 2300–1600, II okres (BrB–BrC) – ok. 1600–1300,
III okres (BrD–HaA1) – ok. 1300–1100, IV okres (HaA2–HaB1) – ok. 1100–900,
V okres (HaB2–HaB3) – ok. 900–750 lat przed Chr. Wczesna epoka żelaza odpowiada VI okresowi w systemie O. Monteliusa i fazom HaC–HaD według P. Reineckego
– te ostatnie określenia są też powszechnie stosowane w odniesieniu do ziem
południowej Polski.
Zmienność kulturowa w tym przedziale czasu, trwającym blisko 2000 lat, jest
w polskiej archeologii badana i opisywana w ramach kilku głównych formacji kulturowych. We wczesnym (I) okresie epoki brązu mamy do czynienia zarówno jeszcze
ze społecznościami o bardziej tradycyjnym – nawiązującym do eneolitu – modelu
kulturowym, jak i z nowymi formacjami, w których obróbka i użytkowanie brązu
odgrywały już znaczną rolę. W pierwszym przypadku chodzi o kulturę mierzanowicką, należącą do tzw. kręgu episznurowego, oraz być może o późną fazę kultury pucharów dzwonowatych, a w drugim – o kultury unietycką i wieterzowską.
W kolejnym – starszym (II) – okresie epoki brązu na Górnym Śląsku w grę wchodzi
kultura przedłużycka, zaliczana do kręgu kultur mogiłowych. Ostatnią – i najdłużej
trwającą formacją – jest kultura łużycka, która rozpoczęła się jeszcze w pierwszej
połowie XIV wieku (pod koniec II okresu epoki brązu), a zanikła zapewne w IV wieku
przed Chr. (w początkach okresu lateńskiego). Północna część jej terytorium została
zajęta w ciągu V wieku przez kulturę pomorską.

Zarys historii i stanu badań
Pierwsze informacje o odkryciach z epoki brązu na Górnym Śląsku pochodzą
z końca XVIII wieku. Metodyczne badania – głównie na stanowiskach kultury łużyckiej – były prowadzone dopiero w ostatniej ćwierci XIX wieku w południowej części
regionu. Prace większości badaczy z końca XIX i początku XX wieku, przeważnie
amatorów, nie zawsze cechowały się odpowiednim poziomem naukowym.
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Ryc. 1. Gogolin-Strzebniów.
Formy odlewnicze z grobu kultury łużyckiej
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Po I wojnie światowej większa część Górnego Śląska pozostała w granicach Niemiec i tylko kilka wschodnich powiatów przyłączono do Polski. Od lat 20. prace po
obu stronach granicy prowadzili już przeważnie dyplomowani archeolodzy. Materiały
ze Śląska były przytaczane w syntetycznych pracach autorów niemieckich i polskich.
W tym czasie powstało też pierwsze opracowanie starszego okresu epoki brązu pióra
Bolka von Richthofena. Znaczny rozwój badań nastąpił w latach 30. Spośród archeologów działających w niemieckiej części Górnego Śląska szczególnie aktywni byli
Georg Raschke, Otto Hanske, Theodor Kubiczek i Franz Ullrich. W polskiej części kilka
akcji wykopaliskowych przeprowadził J. Kostrzewski. Zabytki z epoki brązu i wczesnej
epoki żelaza były uwzględniane w wielu opracowaniach regionalnych Śląska niemieckiego (zwłaszcza w monografiach powiatów). Ukazały się też publikacje materiałów z kilku stanowisk. Zabytki z polskiej części Górnego Śląska i niektóre zabytki ze
wschodnich powiatów części niemieckiej zostały wykorzystane w monografii grupy
górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej Zdzisława Durczewskiego.
W pierwszych latach po II wojnie światowej, kiedy cały Górny Śląsk znalazł
się w granicach Polski, prace wykopaliskowe prowadzone były tylko w Cieszynie.
Dopiero w 1952 roku wznowiono badania, przeważnie na cmentarzyskach kultury
łużyckiej. Część z nich to kontynuacje akcji rozpoczętych w okresie międzywojennym. Prowadzili je zarówno archeolodzy z Górnego Śląska, jak i związani z ośrodkami krakowskim i wrocławskim.
Wieloletnie badania w Kietrzu i okolicach podjął w 1956 roku Marek Gedl.
Opublikował on także kilka do dziś podstawowych opracowań syntetycznych.
Najpierw była to monografia kultury łużyckiej na Górnym Śląsku (1962). Do jej
istotnych rezultatów – oprócz prezentacji stanu badań i znanych wtedy materiałów – należało ustalenie charakteru odmienności dwóch głównych stref regionu
(zachodniej i wschodniej) i sprecyzowanie rytmu rozwoju kulturowego. Obszerny
artykuł tego badacza dotyczył I i II okresu epoki brązu (1965). Autor postulował konieczność wydzielenia osobnej jednostki kulturowej, obejmującej wczesnobrązowe
stanowiska z Płaskowyżu Głubczyckiego, którą nazwał kulturą nowocerekwiańską.
Zwrócił też uwagę na wczesne datowanie najstarszych grobów popielnicowych
kultury łużyckiej i stwierdził jej częściową współczesność z kulturą przedłużycką.
W 1975 roku opublikował monografię kultury przedłużyckiej, w której uwzględnił
także materiały z Górnego Śląska.
Nie jest możliwe przedstawienie w krótkim, uproszczonym zarysie całokształtu
prac prowadzonych od lat 60. XX wieku na dziesiątkach stanowisk oraz scharakteryzowanie ich wyników. Liczne były zwłaszcza badania archeologów z ośrodków
górnośląskich, w tym z Bytomia (Elżbieta Szydłowska, Marian Pawliński, Dorota Podyma), Katowic (Eugeniusz Tomczak, Renata Abłamowicz), Gliwic (Halina Wojciechowska, Monika Michnik), Opola (Lucyna Szafran-Szadkowska, Klemens Macewicz,
Krzysztof Spychała, Barbara Jarosz, Elwira Holc), Raciborza (Krystyna Kozłowska)
i Kluczborka (Gertruda Martyniak). Jakkolwiek najbardziej spektakularną kategorią stanowisk są cmentarzyska kultury łużyckiej (np. w województwie opolskim:
Chróścice, Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Duczów Mały, Grobniki, Kościeliska, Krzanowice, Lasowice Małe, Nowaki, Opole-Nowa Wieś Królewska, Pilszcz,
Podborzany, Radzikowice, a w województwie śląskim: Orzech i Świbie), to należy
też pamiętać o mniej efektownych, ale wnoszących istotne informacje pracach
na stanowiskach osadowych (np. w województwie opolskim: Baborów, Biała, Gadzowice-Kwiatoniów, Jemielnica, Opole-Zakrzów, Tomice, w województwie śląskim:
Gliwice-Stare, Kamieniec, Tarnowskie Góry-Repecko). Ważny element stanowiły badania ratownicze związane z wielkimi inwestycjami. Przyczyniały się one zwłaszcza
do wzbogacenia wiedzy o słabiej poznanych osiedlach.
Dla rozpoznania sytuacji kulturowej we wczesnym okresie epoki brązu duże
znaczenie miały badania Emilii Kunawicz-Kosińskiej w Nowej Cerekwi w latach
1973–1978 i 1981–1986 oraz badania zespołu kierowanego przez M. Gedla w Jędrychowicach w latach 1977–1985.
Wspomniane wykopaliska na cmentarzysku w Kietrzu umożliwiły opracowanie
systemu względnej chronologii kultury łużyckiej, stanowiącego dziś skalę odniesienia dla południowej Polski. Możliwe stało się także sformułowanie hipotez dotyczących procesów osadniczo-kulturowych, gospodarczych i paleodemograficznych.
Potencjał informacyjny materiałów i obserwacji z tych badań nie został jeszcze
w pełni wykorzystany.
Dla studiów nad wczesną epoką żelaza istotne są też wyniki badań na birytualnym cmentarzysku w Świbiu, które czekają na pełne opracowanie i publikację.
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W latach 1998–2007 Jan Chochorowski prowadził badania na wielkim grodzisku z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Łubowicach oraz na cmentarzysku z końca epoki brązu w Brzeźnicy. Dotychczasowe wyniki pozwoliły na
zweryfikowanie szeregu wcześniejszych ustaleń i sformułowanie nowych hipotez.
Od lat 90. następowała także aktywizacja badań prowadzonych przez ośrodek w Bielsku-Białej (Bożena i Bogusław Chorąży) przy współpracy z archeologami
czeskimi. Nowe odkrycia zwróciły uwagę na specyfikę osadniczą i kulturową strefy
podgórskiej (podbeskidzkiej) w młodszej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.
Aktualny stan badań nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza cechuje nierównomierne – pod względem przestrzennym i chronologicznym – rozpoznanie
poszczególnych części Górnego Śląska. Wiele materiałów nie zostało jeszcze opublikowanych. Poza pracami dotyczącymi strefy podbeskidzkiej brak też nowych
ujęć syntetycznych.

Kultura mierzanowicka
Jak wspomniano, we wczesnym okresie epoki brązu (ok. 2300–1600 lat przed
Chr.) sytuacja kulturowa na Górnym Śląsku była dość złożona. Nie jest też jeszcze
rozpoznana w zadowalającym stopniu.
Na lessowych obszarach Płaskowyżu Głubczyckiego, gdzie pod koniec eneolitu
obok kultury ceramiki sznurowej pojawiła się kultura pucharów dzwonowatych, należy liczyć się z możliwością dłuższego przetrwania grup ludności zachowującej te
tradycje także w czasach, kiedy na Śląsku rozwijała się już nowa formacja, niewątpliwie reprezentująca epokę brązu, a mianowicie kultura unietycka. W świetle aktualnego stanu badań i opracowań na Górnym Śląsku nie ma stanowisk wczesnych faz
kultury unietyckiej, jakie są znane z Czech, Moraw i Śląska Środkowego. Występują
natomiast znaleziska związane ze starszymi fazami kultury mierzanowickiej.
Kultura mierzanowicka, zaliczana do episznurowego przykarpackiego kręgu
kulturowego, jest najlepiej rozpoznana na terenach lessowych wyżyn małopolskich
– Wyżyny Miechowskiej i Sandomierskiej – chociaż zasięg jej występowania obejmuje znacznie większe obszary: od Górnego Śląska po górne Podniestrze i Wołyń
oraz od Mazowsza po południowe przedpole Karpat Zachodnich na Słowacji. Na
podstawie dotychczasowych badań i opracowań – zwłaszcza studiów Jana Machnika i Sławomira Kadrowa – można stwierdzić, że na Górnym Śląsku reprezentowane
są tylko faza protomierzanowicka (np. grób z Kietrza, powiat głubczycki, stan. D
– ryc. 2; materiały osadowe z Tarnowskich Gór-Piaseczna Kolonii i z Syryni, powiat
wodzisławski) i faza wczesna – dawniej określane mianem kultury Chłopice-Veselé.
Brak znalezisk, które przemawiałyby za tym, że stylistyka właściwa dla starszych faz
kultury mierzanowickiej trwała na Górnym Śląsku dłużej – w jej fazie klasycznej
i późnej – jak to zapewne było na Mazowszu, Podlasiu i w niektórych regionach
środkowej Polski i północnej Małopolski.
Kultura mierzanowicka jest znana z obiektów osadowych, znalezisk pojedynczych (luźnych) i z nielicznych grobów. Na Górnym Śląsku jak dotychczas brak
badań na większą skalę – przeważnie odkrycia dokonywane były przy okazji wykopalisk ratowniczych (np. Nowy Browiniec, powiat prudnicki; Jędrychowice, powiat głubczycki) czy skoncentrowanych na innych epokach i kulturach. Szczególnie
charakterystycznymi obiektami osadowymi są duże jamy o kolistym zarysie i trapezowatym przekroju, osiągające głębokość i średnicę przy dnie ok. 3 m. Przypuszczalnie pełniły one funkcję jam zasobowych, służących do przechowywania
płodów rolnych. Niestety, wobec braku większej liczby dołków posłupowych nie
ma podstaw do rekonstruowania wyglądu mieszkalnych budynków naziemnych.
Trudno też wypowiadać się na temat wielkości i rozplanowania osiedli tej kultury
na Górnym Śląsku.
Gospodarka ludności kultury mierzanowickiej była zapewne zróżnicowana, podobnie jak i na innych terenach południowej Polski. Przypuszczalnie wybór strategii
zależał od miejscowego środowiska naturalnego, zwłaszcza gleb. Więcej danych
pochodzi dopiero z Małopolski z młodszych faz rozwojowych, dlatego w odniesieniu do opisywanej tu sytuacji na Górnym Śląsku można je przywoływać jedynie z zastrzeżeniami. Na lessach przewagę miało zapewne rolnictwo, a zwłaszcza
uprawa zbóż (głównie pszenicy), na glebach piaszczystych bardziej liczyłaby się
hodowla, głównie bydła i drobnych przeżuwaczy (owcy i kozy), w mniejszym zakresie – hodowla świń i ptactwa domowego: kaczek, kur i gęsi. Uzupełnieniem
były polowania – na stanowiskach małopolskich poświadczone są tur, jeleń i dzik.
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Ryc. 2. Kietrz. Zabytki z grobu
kultury mierzanowickiej

Tradycyjnym sposobem grzebania zmarłych we wczesnych fazach kultury mierzanowickiej była inhumacja (obrządek szkieletowy). Zmarłych chowano w jamach
grobowych o różnym kształcie i orientacji (dopiero w późniejszych fazach ustalił się
układ na osi zachód–wschód, twarzą na południe, przy czym mężczyźni spoczywali
na prawym boku, a kobiety na lewym). Pozycja ciała była lekko skurczona, zgodna
z tradycją zapoczątkowaną w epoce kamienia. Niekiedy w grobach zachowały się ślady trumien z pni drzewnych lub innych materiałów organicznych (np. kory lub łoziny).
W wyposażeniu grobów znajdowane są: ceramika, przedmioty krzemienne
(siekierki, wiórowce, grociki strzał) i kamienne (toporki, płytki łucznicze), a także
wyroby z kości (szydła, ozdoby), zębów zwierzęcych i muszli (paciorki). Bardzo rzadkie są natomiast wyroby z miedzi, złota czy bursztynu. W Małopolsce i na Słowacji
znane były ozdoby (tzw. zausznice) w kształcie liścia wierzbowego: podłużne blaszki, zwężające się w ostro zakończony drut. Jakkolwiek przyjęło się nazywanie ich
zausznicami, to w rzeczywistości mogły być używane także jako części kolii, a być
może również jako bransolety czy nawet szpile.
Społeczności kultury mierzanowickiej miały zapewne strukturę rodową. Przy
braku widocznego zróżnicowania formy i wyposażenia grobów oraz wobec słabego rozpoznania osiedli nie można wypowiadać się na temat ewentualnej organizacji i zróżnicowania społecznego.
W Małopolsce dobrze potwierdzone jest zróżnicowanie terytorialne młodszych
faz rozwojowych kultury mierzanowickiej, w których wydziela się kilka grup regionalnych. Na Górnym Śląsku różnice terytorialne nie są widoczne.
Tradycyjne kontakty społeczności episznurowych były początkowo bardzo rozległe, choć ograniczały się do kręgu pokrewnych ugrupowań. Wynikało to z dziedzictwa kultury ceramiki sznurowej, charakteryzującej się ruchliwym, zapewne
koczowniczym trybem życia ludności. Także w przypadku mieszkańców Górnego
Śląska należy domyślać się istnienia takich szerokich powiązań. Trudno wypowiadać
się natomiast na temat kontaktów z innymi kulturami.
W kulturze mierzanowickiej trzeba zwrócić uwagę na jej duży konserwatyzm,
który powodował, że ludność ta w znikomym stopniu przyjmowała wyroby metalowe. Można sądzić, że zarówno w materialnej sferze kultury, jak i w sferze symbolicznej wystarczające dla tych społeczności były wyroby z tradycyjnych surowców:
krzemienia i innych gatunków kamienia. Zdaje się to świadczyć o pewnej izolacji
w stosunku do innych formacji kulturowych z przełomu III i II tysiąclecia przed Chr.,
szybciej akceptujących nowy surowiec.
Kultura mierzanowicka – dłużej trwająca na terenach Małopolski – na Górnym
Śląsku zanikła zapewne dość szybko (ok. 2100–2000 lat przed Chr.), a na jej miejscu
pojawiło się osadnictwo o nowych cechach, właściwych dla epoki brązu z dorzecza
środkowego Dunaju i górnej Łaby. Ta nowa jakość kulturowa jest określana mianem
grupy nowocerekwiańskiej (Nowa Cerekwia, powiat głubczycki).

Grupa nowocerekwiańska
Grupa nowocerekwiańska została opisana przez M. Gedla w 1964 roku. Dla
jej lepszego poznania bardzo istotne były późniejsze wykopaliska na dużych osiedlach obronnych w Nowej Cerekwi, gdzie w latach 1973–1986 prace prowadziła
E. Kunawicz-Kosińska z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, i w pobliskich
Jędrychowicach, w których w latach 1977–1985 intensywnie działał zespół z Instytutu Archeologii UJ w Krakowie, kierowany przez prof. M. Gedla. Jednak wyniki tych
badań nie zostały dotychczas w pełni opracowane i opublikowane.
Od początku brane były pod uwagę związki tego ugrupowania z kulturą
madziarowską z zachodniej Słowacji oraz z kulturą wieterzowską z południowych
Moraw, która miała powstać wskutek połączenia tradycji kultur unietyckiej i madziarowskiej. W powszechnie podtrzymywanym ujęciu akcentowane są właśnie te
morawskie powiązania i w literaturze bywa nawet stosowane określenie: kultura
Vĕteřov-Böheimkirchen-Nowa Cerekwia (drugi człon nazwy pochodzi od miejscowości w Austrii Dolnej). Wydaje się jednak, że konieczne będzie przeprowadzenie
dalszych studiów w celu bardziej precyzyjnego określenia pozycji kulturowej zaliczonych tutaj stanowisk i materiałów.
Wiek kilku obiektów (jam gospodarczych) z Jędrychowic ustalono metodą
14
C. Wyniki ich kalibracji – grupujące się w przedziale ok. 1900–1700 lat przed
Chr. – sugerują raczej związki z kulturą unietycką, niż z nieco późniejszą kulturą
wieterzowską. Na tę ostatnią kulturę wskazują natomiast opisane dalej groby ciało-
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palne z Nowego Browińca. Problem ten wymaga dalszych, szczegółowych badań,
niemniej jednak na obecnym etapie określenie „grupa nowocerekwiańska” musi
pozostać jako termin roboczy.
Z niezbyt rozległego terytorium, przypisywanego grupie nowocerekwiańskiej,
rozciągającego się na przestrzeni ok. 40–50 km, znane są duże osiedla wyżynne,
w tym obronne. Na osadzie w Jędrychowicach (ryc. 3) stwierdzono skupiska jam
zasobowych, głębokich do ok. 1–2 m, niekiedy zawierających duże ilości ułamków ceramiki i kości zwierzęcych. Pomiędzy nimi występowały puste przestrzenie
wskazujące na istnienie budynków naziemnych, które były wznoszone w technice
nie pozostawiającej śladów uchwytnych metodami archeologicznymi – być może
w technice zrębowej. Druga ufortyfikowana osada to eponimiczne stanowisko
w Nowej Cerekwi. Inne osiedla – dotychczas słabo rozpoznane – znane są z Kietrza, Wojnowic i Dzierżysławia, powiat głubczycki.
Ponadto wskazać można kilkadziesiąt stanowisk nieokreślonego typu, głównie
znalezisk ceramiki lub pojedynczych przedmiotów brązowych. Te ostatnie wykazują
związki ze stylem właściwym dla metalurgii kultury unietyckiej.
Fortyfikacje osiedla w Jędrychowicach składały się z szerokiej (ok. 7 m) i głębokiej (ok. 3,5 m) fosy o przekroju w kształcie litery V, z potężnego ziemnego
wału zewnętrznego (o szerokości podstawy ok. 4 m) oraz z wału wewnętrznego,
o mniejszych rozmiarach, ale wzniesionego staranniej, z wykorzystaniem drewna
i kamieni. Teren objęty fortyfikacjami miał kształt owalny i wymiary ok. 150 × 200 m
(ryc. 4). Badania wykopaliskowe wykazały, że początkowo istniała tu osada otwarta,
zajmująca większą powierzchnię. Następnie pośpiesznie wzniesiono wyżej opisane
fortyfikacje, które objęły tylko część starszej osady. Na podstawie śladów zamulenia
dna fosy oraz sposobu jej zasypania można sądzić, że fortyfikacje istniały przez
niezbyt długi czas. Wkrótce wały zostały zniszczone (wał wewnętrzny – spalony),
a tworzący je materiał wykorzystano do częściowego zasypania fosy.
Fortyfikacje odległego o ok. 6 km grodziska w Nowej Cerekwi są słabiej rozpoznane, ale wiadomo, że na pewno składały się z wału i fosy. Istnieją też podstawy,
aby sądzić, że istniała tu część silniej ufortyfikowana – rodzaj grodu właściwego
(„akropolu”). W Nowej Cerekwi także poświadczona jest dwufazowość osadnictwa.
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Ryc. 3. Jędrychowice.
Grodzisko z lotu ptaka

Ryc. 4. Jędrychowice.
Schematyczny plan grodziska
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Ryc. 5. Jędrychowice.
Wybór zabytków kościanych z grodziska

Ryc. 6. Jędrychowice.
Grób szkieletowy z grodziska

Ryc. 7. Nowa Cerekwia.
Zbiorowy grób szkieletowy z grodziska

Odkryte w trakcie badań resztki narzędzi oraz liczne kości zwierzęce świadczą, że podstawą utrzymania ludności grupy nowocerekwiańskiej były rolnictwo
i hodowla, uzupełniane przez łowiectwo. Wśród szczątków zwierząt z Jędrychowic oprócz bydła, owiec, kóz i świń wystąpiło stosunkowo dużo kości konia. Z kolei w Nowej Cerekwi odkryto liczne szczątki zwierząt dzikich, w tym np. prawie
kompletne szkielety jeleni. Zaawansowana była też znajomość specjalistycznych
rzemiosł, takich jak odlewnictwo i dalsza obróbka brązu oraz obróbka kości i rogu
(ryc. 5). O istnieniu warsztatów metalurgicznych na grodzisku w Jędrychowicach
świadczą znaleziska ułamka kamiennej formy odlewniczej (do produkcji siekierek),
glinianej dyszy oraz drobne odpadki brązowe. W trakcie badań wykopaliskowych
odkryto tu fragment siekierki, przekłuwacze, szydła i przecinaki oraz naszyjnik i szpile z brązu. Ceramika tej grupy kulturowej – ręcznie lepione naczynia o starannie
wykonanej, gładzonej powierzchni, przeważnie dobrze wypalone – poucza o wysokim poziomie wytwórczości także w dziedzinie garncarstwa.
Dla grupy nowocerekwiańskiej typowy jest birytualny obrządek pogrzebowy,
z przewagą pochówków szkieletowych. Zmarli – o ile udało się dostrzec rytualny
układ ciał – składani byli w pozycji skurczonej na boku. Dotychczas groby były
odkrywane na ogół na osiedlach (Nowa Cerekwia, Kietrz, Jędrychowice – ryc. 6),
co wydaje się cechą właściwą szczególnie kultur madziarowskiej i wieterzowskiej.
Wśród grobów wystąpiły także pochówki zbiorowe (ryc. 7). Interesujące materiały
pozyskano w trakcie ratowniczych wykopalisk na trasie obwodnicy w Nowym Browińcu, których wyniki zostały opublikowane w krótkim komunikacie przez Barbarę
Isków. Odkryto tam m.in. 5 głębokich jam o niewielkiej średnicy, zawierających
spalone kości ludzkie. W jednym z tych grobów (nr 10) znaleziono przekłutą główkę
szpili oraz bransoletkę i 4 mniejsze ozdoby z drutu brązowego. Znalezisko to można
prawdopodobnie datować na wczesną fazę kultury wieterzowskiej. Świadczy ono
o stosowaniu obrządku ciałopalnego oraz niedużych, mało efektownych grobów,
trudnych do zauważenia w czasie prac terenowych.
Ze względu na niewielką liczbę znanych grobów i brak większych różnic w ich
wyposażeniu nie można tej kategorii źródeł wykorzystać do rozważań nad strukturą
społeczną ludności omawianej grupy kulturowej. Tylko pośrednio można wnioskować, że istniała tam wewnętrzna organizacja, umożliwiająca zamieszkiwanie ludzi
w dużych skupiskach i wspólną realizację wielkich przedsięwzięć fortyfikacyjnych.
Jeżeli trafna jest obserwacja z Nowej Cerekwi, to istnienie wydzielonej części grodu
może poświadczać obecność miejscowej elity. Te spostrzeżenia umożliwiają wysuwanie przypuszczeń dotyczących istnienia struktur ponadrodowych i pewnego
zróżnicowania społecznego. Należy też przypomnieć, że planigrafia osady w Jędrychowicach sugeruje specjalizację zawodową – zamieszkiwanie w niektórych
domach rzemieślników specjalistów w dziedzinie obróbki metalu lub kości.
Jak dotychczas nie podejmowano prób obliczeń demograficznych, istotnych
dla oceny potencjału ludnościowego takich wspólnot, zamieszkujących osiedla
obronne.
Wśród znalezisk przedmiotów metalowych zwraca uwagę skarb brązowy
z Pilszcza, powiat głubczycki (ryc. 8). Jego układ, dostrzeżony przy jego przypadkowym odkryciu – krąg siekierek, wbitych w warstwę bliżej nieokreślonych spalonych
kości, pośrodku ułożone naszyjniki i spiralne bransolety – może być interpretowany
jako przejaw rytuałów związanych z wierzeniami solarnymi. Jako argument wykorzystywane są tu zarówno użycie ognia, jak i kolisty układ siekierek. Nieco podobne
układy przedmiotów są znane z kultury unietyckiej na Śląsku Środkowym.
Grupa nowocerekwiańska niewątpliwie miała kontakty z kulturami unietycką (widoczne w metalurgii i w ceramice) i wieterzowską (dostrzegalne zwłaszcza
w ceramice). W Nowej Cerekwi odkryte zostały pojedyncze ułamki inkrustowanej
ceramiki, interpretowane jako importy z kultury madziarowskiej, zajmującej południowo-zachodnią Słowację. Rozwinięta obróbka kości także wskazuje na związki
z kulturą madziarowską. Jak już wspomniano, konieczne są tu dalsze badania.
Znalezione w skarbie z Pilszcza siekierki z podniesionymi brzegami, należące
do tzw. typów „szwajcarskich” – smukłe, o długich trzonach i obuchach – charakterystyczne dla południowych Niemiec i Szwajcarii, świadczą także o kontaktach dalekosiężnych, być może ukierunkowanych na pozyskanie metalu ze złóż alpejskich.
Obecność podobnych siekier na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i – szczególnie –
na Pomorzu Wschodnim wyznacza jeszcze dalej sięgającą strefę kontaktów na osi
południe-północ. Jest prawdopodobne, że mamy tu do czynienia z kształtującym
się już wtedy szlakiem bursztynowym.
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Ze względu na model kultury – zwłaszcza osadnictwa i obrządku pogrzebowego – odmienny zarówno od tradycji kultury pucharów dzwonowatych, jak i kultury
ceramiki sznurowej, należy na obecnym etapie badań sądzić, że w wypadku grupy
nowocerekwiańskiej mamy raczej do czynienia z przybyszami z południa (z Moraw, może też ze Słowacji), niż z następstwem rozwoju miejscowych społeczności,
których kultura uległa przekształceniom wskutek przenikania obcych wpływów czy
idei. Świadczą o tym cechy, dowodzące istnienia związków z Kotliną Karpacką (duże
osiedla, groby na osadach, umiejętność fortyfikacji, znajomość metalurgii i innych
rzemiosł). Nie przeczy to możliwości, że część miejscowej ludności (potomków
kultury mierzanowickiej?) weszła w ten system związków z naddunajskim centrum
cywilizacji wczesnej epoki brązu, ulegając akulturacji.
Obserwacje na grodzisku w Jędrychowicach wykazały, że najpierw istniała
tam osada otwarta, która następnie została pośpiesznie ufortyfikowana, ale tylko
w północnej strefie (tj. na mniejszym obszarze). Fortyfikacje te istniały zapewne
dość krótko, a potem uległy gwałtownej i intencjonalnej destrukcji. Wszystko to
pozwala sugerować, że czasy rozwoju grupy nowocerekwiańskiej nie były spokojne, a zanik jej osadnictwa mógł mieć przebieg gwałtowny, wymuszony czynnikami zewnętrznymi. Jednak wydarzenia te przebiegały zapewne zbyt wcześnie, by
przypisywać to rozprzestrzenianiu się ludności kultury mogiłowej. Problem zaniku
grupy nowocerekwiańskiej jest zagadnieniem nierozpoznanym, które także wymaga dalszych badań.
Pojedyncze znaleziska siekierek brązowych w północnej i zachodniej części
Górnego Śląska (Wierzbica Górna i Bogacica, powiat kluczborski; Raszowa, powiat
opolski; Ligota Wielka, powiat nyski) świadczą o wpływach kultury unietyckiej
w tych – zapewne słabo zaludnionych – regionach.
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Ryc. 8. Pilszcz.
Skarb przedmiotów brązowych

Kultura przedłużycka
Pierwsze całościowe ujęcia dotyczące sytuacji kulturowej na Śląsku w starszym
(II) okresie epoki brązu (ok. 1600–1350 lat przed Chr.) powstały jeszcze w latach 20.
XX wieku. Zajmowali się tą problematyką zarówno Bolko von Richthofen, jak i Józef
Kostrzewski, który wprowadził nazwę „kultura przedłużycka”. Pełnego opracowania
monograficznego tej kultury dokonał Marek Gedl w 1975 roku. Określił też zasięg jej
występowania (Śląsk, Wielkopolska, Kujawy, Łużyce, wschodnia część Saksonii, enklawy nad Liswartą w północno-zachodniej Małopolsce i nad Iną na Pomorzu Zachodnim) i wykazał związki z kręgiem kultur mogiłowych, rozciągającym się od wschodniej Francji po Węgry, a zwłaszcza ze środkowodunajską kulturą mogiłową, znaną
z południowych Moraw, Austrii Dolnej i zachodnich Węgier. Czasy istnienia kultury
przedłużyckiej można zamknąć w ramach faz BrB1–BrD w systemie P. Reineckego, co
odpowiada II okresowi epoki brązu i starszemu odcinkowi III okresu w systemie stworzonym przez O. Monteliusa (w datach bezwzględnych: ok. 1600–1200 lat przed Chr.).
W literaturze archeologicznej pojawiła się też propozycja, aby termin „kultura
przedłużycka” zastąpić określeniem „śląsko-wielkopolska kultura mogiłowa”, jako że
tradycyjna nazwa może być nieco myląca, gdyż formacja ta nie występuje na całym
terytorium zajętym później przez kulturę łużycką. Sugerowana była też możliwość
podziału „śląsko-wielkopolskiej kultury mogiłowej” na trzy grupy, z których dwie
wchodziłyby w grę w odniesieniu do interesującego nas obszaru: grupa śląska
obejmowałyby większość Górnego Śląska, a z grupą środkowośląsko-wielkopolską
można by wiązać nieliczne znaleziska znad górnej Prosny. Należy podkreślić, że
przymiotnik „mogiłowa” ma tu związek z tradycyjnym, staropolskim znaczeniem
rzeczownika „mogiła” jako „kopca nagrobnego” (kurhanu), a nie po prostu „grobu”,
jak w dzisiejszym języku potocznym.
Studia nad wyrobami brązowymi pozwalają stwierdzić, że kultura przedłużycka
nie kontynuuje tradycji metalurgii kultury unietyckiej czy wieterzowskiej, przynajmniej w sferze formalnej, typologicznej.
Na Górnym Śląsku brak jest dobrze rozpoznanych osiedli, które można by
powiązać z kulturą przedłużycką. Kultura ta – podobnie jak w innych regionach
zachodniej Polski – jest tu znana z nielicznych grobów oraz ze skarbów i pojedynczych znalezisk przedmiotów brązowych. Należy podkreślić, że w porównaniu ze
Środkowym i Dolnym Śląskiem czy południową Wielkopolską Górny Śląsk wydaje
się regionem bardzo słabo zaludnionym w omawianych czasach. Zasięg wspomnianych znalezisk ogranicza się do Płaskowyżu Głubczyckiego oraz okolic Nysy, Opola,
Strzelec Opolskich i Kluczborka (ryc. 9).

Ryc. 9. Osadnictwo w I–II okresie
epoki brązu:

grupa nowocerekwiańska
kultura przedłużycka
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Brak dobrze poświadczonych stałych osiedli i manifestowanie związku z zajmowanym terenem poprzez wznoszenie kurhanów nad grobami zmarłych to cechy,
które pozwalają sądzić, że podstawą utrzymania ludności kultury przedłużyckiej
była raczej hodowla zwierząt, w znacznej mierze o charakterze pasterskim. Taka
strategia gospodarowania wymuszała ruchliwy tryb życia i nie sprzyjała rozwojowi
rolnictwa. Niemniej jednak archeolodzy są zdania, że przynajmniej w późnej fazie
kultury przedłużyckiej doszło do pewnej stabilizacji osadnictwa i wzrostu znaczenia
uprawy ziemi. Znajomość rolnictwa jest pośrednio potwierdzona przez znaleziska
sierpów brązowych, ale – jak dotychczas – tylko w Wielkopolsce.
Należy w tym miejscu podkreślić, że w gospodarce ludności kultury przedłużyckiej pewną rolę odgrywała metalurgia brązu. Jakkolwiek bowiem przy obecnym
stanie badań trudno byłoby wskazać (i to nie tylko na Górnym Śląsku) bezpośrednie dowody, np. w postaci znalezisk form odlewniczych czy innych przedmiotów
związanych z tą gałęzią wytwórczości, to jednak występowanie różnych typów
ozdób (zwłaszcza szpil, bransolet i naramienników), charakterystycznych wyłącznie
dla obszaru zachodniej Polski, stanowi bardzo ważny pośredni argument nie tylko
za istnieniem miejscowych warsztatów, ale także za ich wyraźną samodzielnością
i odrębnością stylistyczną w skali Europy Środkowej. Otwarta pozostaje kwestia,
skąd pochodził używany tutaj wtedy surowiec brązowy.
W kulturze przedłużyckiej – podobnie jak i w innych ugrupowaniach kręgu
mogiłowego – zwłaszcza w jego wschodniej strefie, występował birytualizm z wyraźną przewagą obrządku szkieletowego. Prawidłowość tę poświadczają na Górnym
Śląsku np. nieliczne groby z Kietrza. Jednak stosunkowo rzadko potwierdzone są
w omawianym regionie groby kurhanowe – kamienno-drewniano-ziemne „mogiły”,
od których pochodzi nazwa tego kręgu kulturowego. Na Wyżynie Głubczyckiej
można to tłumaczyć brakiem kamieni oraz intensywną uprawą ziemi w następnych
epokach, a zwłaszcza w średniowieczu i czasach nowożytnych.
W wyposażeniu grobów kultur mogiłowych – w tym kultury przedłużyckiej –
w broń (brązowe sztylety, rzadziej groty włóczni i grociki strzał, w pojedynczych
wypadkach brązowe miecze czy kamienne buławy) jest dostrzegalne akcentowanie
roli mężczyzny jako wojownika. Jednocześnie zwraca uwagę porównywalny poziom wyposażenia grobów kobiecych w części stroju (szpile) i ozdoby (bransolety,
naramienniki, nagolenniki, elementy kolii lub – rzadziej – diademy – ryc. 10). Także
skarby mają często charakter zestawów ozdób, które można uważać za kobiece
„garnitury”. Obserwacje te pozwalają przypuszczać, że w tych pasterskich, zapewne wojowniczych społecznościach nie były manifestowane jakieś wyraźne różnice
rangi czy znaczenia obu płci. Brak jest też grobów wyróżniających się szczególną
konstrukcją lub wyposażeniem – takich, które można by nazwać „książęcymi”.
Można przypuszczać, że ludność omawianej kultury żyła w autonomicznych
strukturach rodowych, które utrzymywały między sobą dość szerokie kontakty
(zapewne przede wszystkim w celu zapewnienia wymiany małżeńskiej i dopływu
metalu), o czym świadczą rozległe – obejmujące cały Śląsk, Wielkopolskę i Kujawy
– zasięgi występowania różnych typów wyrobów brązowych, właściwych dla stylu
metalurgii przedłużyckiej.
Skarby z Grobnik, powiat głubczycki i Dobrodzienia, powiat oleski, składały się
w pierwszym wypadku z co najmniej dwóch naramienników z tarczkami spiralnymi
oraz spiralnej bransolety, a w drugim – z pary naramienników z tarczkami (ryc. 11).
Z czasami kultury przedłużyckiej można też wiązać domniemany skarb siekierek
z Opola-Maliny.
Sprawą oczywistą i wielokrotnie potwierdzoną w materiale zabytkowym są
kontakty społeczności zamieszkujących Górny Śląsk z innymi populacjami w obrębie kultury przedłużyckiej oraz – w mniejszym stopniu – także w ramach całego
kręgu mogiłowego. Jest to widoczne zwłaszcza w odniesieniu do najbliższej geograficznie środkowodunajskiej kultury mogiłowej z terenu południowych Moraw
i Austrii Dolnej. Pojedyncze importy wyrobów metalowych (np. czekany – ryc. 12)
świadczą też o wpływach ze środowiska kultury pilińskiej, która zajmowała wschodnią Słowację i sąsiednie tereny północnych Węgier.
W kulturze przedłużyckiej brak związków z tradycją episznurową czy też wieterzowską lub unietycką. Natomiast wyraźnie widoczne są jej powiązania z mogiłowym kręgiem kulturowym. Tym samym kultura przedłużycka rysuje się jako zjawisko
nowe w dorzeczu Odry. Należy przypuszczać, że została wytworzona przez ludność
obcego – południowo-zachodniego – pochodzenia, co nie przekreśla możliwości,
że w jej skład weszły też pewne grupy ludności miejscowej, które przejęły nowy
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Ryc. 10. Kietrz. Inwentarz grobu
szkieletowego kultury przedłużyckiej
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model kultury, przejawiający się zwłaszcza w sposobie wyposażania zmarłych i formie grobu.
W tym czasie większość ziem w dorzeczu Wisły i górnej Warty zajęta była przez
osadnictwo kultury trzcinieckiej. W świetle aktualnego stanu badań nie można jednak stwierdzić, aby kultura ta sięgała także na Górny Śląsk, a znaleziska ceramiki
z okolic Kluczborka są w literaturze łączone z kulturą przedłużycką.

Kultura łużycka
Kolejną formacją kulturową na Górnym Śląsku była kultura łużycka, która w zachodniej części regionu (na Płaskowyżu Głubczyckim) rozpoczęła się już w połowie
XIV wieku przed Chr. (w fazie BrC, tj. pod koniec II okresu epoki brązu), natomiast
we wschodniej części nieco później, bo w XIII wieku (w fazie BrD, czyli w starszym
odcinku III okresu). Ze względu na ten odmienny rytm rozwoju, determinowany
przypuszczalnie przez cechy środowiska i podłoża kulturowego, oraz szereg różnic,
utrzymujących się na przestrzeni kilkuset lat, tereny rozciągające się na zachód od
Odry zaliczane są przez archeologów do grupy śląskiej (dokładniej: do jej podgrupy
głubczyckiej i po części – w okolicach Nysy – do podgrupy ślężańskiej), a tereny
na wschód od tej rzeki – do grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej (do
podgrup: kępińskiej i częstochowsko-gliwickiej). Ten podział jest bardzo wyraźnie
widoczny przez blisko tysiąc lat.
Kultura łużycka należała do kręgu kultur pól popielnicowych. Ich najbardziej
widoczną wspólną cechą była zdecydowana przewaga – lub nawet wyłączne stosowanie – ciałopalnego obrządku pogrzebowego. Duże, często użytkowane przez
kilkaset lat cmentarzyska, na których spalone szczątki zmarłych składano zazwyczaj
w glinianych urnach (ryc. 13), dały podstawę do nazwy „pola popielnicowe”. Ciałopalenie (kremacja), występujące w rzadkich wypadkach już w kulturach neolitu
i eneolitu, a potem – w początkach epoki brązu – w niektórych kulturach Kotliny
Karpackiej, upowszechniło się na rozległych obszarach Europy Środkowej w wiekach XIV–XII przed Chr. Proces ten wiązał się zapewne ze zmianami w sferze wierzeń religijnych, dotyczącej dalszego istnienia człowieka po śmierci. Stosunkowo
szybka akceptacja nowych reguł postępowania świadczy o dużej atrakcyjności idei
wiążących się ze spaleniem ciała. Przypuszczalnie przekonania te dobrze wpisywały
się w stary system wierzeń, w których kult solarny odgrywał ważną rolę. Badacze
zajmujący się tą problematyką uważają, że ogień był postrzegany jako swoiste przedłużenie oddziaływania Słońca – jako żywioł, który oczyszcza i odradza. Spalanie
ciała przy jednoczesnym wyposażaniu grobu w naczynia, części stroju, ozdoby,
rzadziej też w narzędzia, broń i inne przedmioty, świadczy o wierze w istnienie
duszy, niezależnej od ciała.
Na ziemiach w dorzeczu Odry istotna rola w upowszechnieniu się nowych
zwyczajów obrządku pogrzebowego przypisywana jest wpływom kultury pilińskiej
z pogranicza wschodniej Słowacji i północnych Węgier, której ludność przez ok. 300
lat (ok. 1500–1200 lat przed Chr.) stosowała kremację szczególnie konsekwentnie.
Należy podkreślić, że używana w archeologii od 130 lat nazwa „kultura łużycka” nie wynika z tego, aby to na Łużycach dopatrywano się najstarszego centrum
tej kultury, lecz po prostu z faktu, że właśnie w tamtym regionie cmentarzyska
popielnicowe zostały opisane najwcześniej, bo w latach 80. XIX wieku, przez niemieckiego archeologa-amatora Rudolfa Virchowa. W świetle badań ostatnich dziesięcioleci można stwierdzić, że jednym z regionów, gdzie najwcześniej pojawiła
się kultura łużycka, był właśnie lewobrzeżny Śląsk, w tym Płaskowyż Głubczycki
(cmentarzysko w Kietrzu).

Grupa śląska kultury łużyckiej w epoce brązu
Zagadnienia dotyczące kultury łużyckiej na Śląsku – zarówno w epoce brązu,
jak i we wczesnej epoce żelaza – były wprawdzie poruszane już przed I wojną światową w pracach niemieckich i polskich autorów, jednak publikacje te były oparte
zasadniczo na wynikach badań prowadzonych na Śląsku Środkowym. Problematyce
Górnego Śląska poświęcona była dopiero monografia Marka Gedla z 1962 roku. Od
czasu jej ukazania się publikowane były w zasadzie tylko studia nad wybranymi zagadnieniami oraz prace materiałowe lub przyczynkarskie. Dzieło Ottona Kleemanna
z 1977 roku dotyczące wczesnej fazy kultury łużyckiej na całym Śląsku – oparte
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Ryc. 13. Brzeźnica.
Grób ciałopalny kultury łużyckiej

Ryc. 14. Łubowice.
Grodzisko z lotu ptaka

Ryc. 15. Łubowice.
Przekrój fosy i wału grodziska

na materiale sprzed 1945 roku i nie uwzględniające odkryć i badań powojennych
– ukazało się z ponad 30-letnim opóźnieniem.
W podgrupie głubczyckiej kultury łużyckiej już w epoce brązu nastąpiła
znaczna stabilizacja osadnictwa i wyraźnie wzrosła jego gęstość, o czym świadczą przede wszystkim liczne cmentarzyska i luźne znaleziska ceramiki. Znane są
tu osady otwarte różnej wielkości, po których pozostały skupiska jam gospodarczych, palenisk i dołków posłupowych. Osiedla występują zazwyczaj w pobliżu rzek
i strumieni, na skraju doliny lub terasy nadzalewowej albo na wyspowatych wzniesieniach w obrębie dolin zalewowych. Niewielkie jak dotychczas zainteresowanie
badaczy stanowiskami osadowymi i słabe zaawansowanie badań sprawia, że brak
jest większej ilości danych rzucających światło na techniki budowlane czy pozwalających odtworzyć całkowitą wielkość i rozplanowanie osiedli. Osady z wczesnej
fazy (III okres epoki brązu) są szczególnie słabo zbadane, lepiej przedstawia się
dopiero stan rozpoznania osiedli z końca epoki brązu. Można sądzić, że budynki
miały tu zarysy prostokątne (np. Baborów, powiat głubczycki), różną wielkość i były
wznoszone w konstrukcji naziemnej, przeważnie słupowej, bez zagłębionych części
mieszkalnych (ziemianek czy półziemianek).
Pod koniec epoki brązu w grupie śląskiej pojawiły się w pierwsze grody. Najlepiej rozpoznane zostało grodzisko w Łubowicach, powiat raciborski, największe
na Górnym Śląsku (ryc. 14). Jego rozległe rozmiary – ok. 700 × 400 m (ponad 25
ha powierzchni), przy łącznej długości zachowanych części wałów (ryc. 15) przekraczającej 1100 m – sugerują, że był to obiekt refugialny, tzn. stanowiący miejsce
schronienia dla ludności z okolicznych osiedli otwartych.
Wyniki badań prowadzonych w różnych regionach osadnictwa kultury łużyckiej pozwalają stwierdzić, że stosowane były zróżnicowane i wielokierunkowe
strategie gospodarcze. Można zaryzykować twierdzenie, że ludność tej kultury to
społeczności o bardzo dużych umiejętnościach adaptacyjnych, niespotykanych
w poprzednich okresach pradziejów. Aktywnie wykorzystywano różne strefy śro-
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dowiska i w zależności od warunków naturalnych przewagę uzyskiwało rolnictwo
bądź hodowla, uzupełniane czasami przez łowiectwo i rybołówstwo. Hodowano
głównie bydło, świnie, owce, kozy, konie i psy, a wśród roślin uprawnych najlepiej
poświadczone są pszenica, jęczmień, proso i owies. Uprawiano też m.in. rośliny
strączkowe (groch, bób i soczewicę) oraz mak, rzepik, rzepę oleistą i len.
Gęstniejąca sieć osadnicza powodowała postępujące wylesienie, zwłaszcza na
terenach lessowych, i zmuszała zapewne do coraz szerszego wprowadzania techniki przemienno-odłogowej, gdzie okresowe wypasanie zwierząt na ugorujących
polach sprzyjało częściowemu nawożeniu wyjałowionej ziemi.
W związku z niezadowalającym stanem rozpoznania osiedli znajomość różnych
dziedzin wytwórczości (rzemiosł i technik) może być rekonstruowana pośrednio na
podstawie narzędzi oraz wyrobów gotowych – zwłaszcza metalowych – znajdowanych głównie na cmentarzyskach i w skarbach. Odlewanie i obróbka przedmiotów
brązowych stanowiły zapewne jedną z ważnych gałęzi gospodarki.
W podgrupie głubczyckiej – podobnie jak i w całej grupie śląskiej – zdecydowanie dominował ciałopalny obrządek pogrzebowy, z przewagą grobów popielnicowych. W popielnicach składane były na ogół szczątki jednej osoby, w rzadszych
przypadkach 2–3 osób. Urnom przeważnie towarzyszyły pokrywy, zwłaszcza gliniane misy, a często także mniejsze naczynia – przystawki. Tzw. groby jamowe lub bezpopielnicowe, w których nie znaleziono glinianych urn, są rzadkie. Brak glinianych
popielnic nie przesądza jednak o tym, że spalone kości wrzucano bezpośrednio
do jamy grobowej. Często skupiają się one na niewielkiej przestrzeni, co pozwala
sądzić, że pierwotnie znajdowały się w jakimś pojemniku lub zabezpieczeniu organicznym (tkanina, skóra lub drewno), które uległo rozkładowi.
Najwięcej informacji na temat obrządku grzebalnego dostarczyły badania wykopaliskowe na cmentarzysku w Kietrzu. Zostały one rozpoczęte jeszcze w okresie
międzywojennym przez archeologów niemieckich i były kontynuowane w ciągu
blisko 30 lat przez M. Gedla. Łącznie odkryto tu i zbadano ponad 4000 grobów.
W początkowych fazach istnienia cmentarzyska w Kietrzu (ok. 1400–1100 lat
przed Chr.) zakładano też jeszcze duże, głębokie groby jamowe, w których widoczne są ślady drewnianych trumien (czasem ustawionych na 2 lub 4 słupach). Do
trumien były wsypywane spalone kości ludzkie, ułamki ceramiki i fragmenty przedmiotów brązowych. Występowanie sąsiednich grobów popielnicowych przeważnie
dopiero w pewnej odległości sugeruje, że te duże groby jamowe były przykryte
kopcami ziemnymi. Byłaby to więc pewna kontynuacja tradycji pogrzebowej, właściwej dla kultury mogiłowej (przedłużyckiej), jednak podtrzymywana tylko w części dotyczącej konstrukcji grobu.
W kulturze łużyckiej wyraźnemu zubożeniu uległo wyposażenie w wyroby metalowe. Często w grobach występują przedmioty uszkodzone lub tylko ich fragmenty, co pozwala sądzić, że stosowana była reguła pars pro toto („część zamiast
całości”). Dotyczy to zwłaszcza szpil i bransolet, niekiedy też innych części stroju
i ozdób. Narzędzia pracy i broń należą do rzadkości. Niektóre przedmioty były przy
tym palone wraz ze zmarłymi, natomiast inne wyroby brązowe (lub ich ułamki) dodawano później. W grobach umieszczano natomiast więcej naczyń ceramicznych
niż we wcześniejszych kulturach.
Powszechnie w literaturze sugerowane jest istnienie struktury rodowej, w której ważną rolę odgrywało cmentarzysko, integrujące lokalną społeczność („kooperacyjną grupę krewniaczą”). Bliskie sąsiedztwo poszczególnych wspólnot lokalnych
– przypuszczalnie egzogamicznych – umożliwiało (lub wręcz wymuszało) szersze
kontakty, sprzyjające tworzeniu się i utrwalaniu większych struktur, nawet typu plemiennego. Można sądzić, że cała podgrupa głubczycka obejmowała kilka takich
małych plemion.
Cmentarzysko w Kietrzu było prawdopodobnie ośrodkiem centralnym – także
o funkcji kultowej – dla kilku mniejszych wspólnot, zamieszkujących osiedla położone w najbliższej okolicy. Według obliczeń paleodemografów byłaby to grupa
ludzka licząca ok. 170–210 osób.
Łącznie na terytorium przypisywanym podgrupie głubczyckiej można wskazać
kilkadziesiąt cmentarzysk. Do większych i najlepiej zbadanych należą też stanowiska
w Krzyżanowicach, Samborowicach i Brzeźnicy, powiat raciborski.
W literaturze archeologicznej podkreślano fakt, że w kulturze łużyckiej brak
wyraźnych śladów zróżnicowania społecznego, zwłaszcza potwierdzenia obecności
elit. Jest to jednak zapewne raczej skutek specyficznego obrządku pogrzebowego,
niż odbicie rzeczywistej sytuacji. Pojawienie się grodów pośrednio dowodzi ist-
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nienia organizacji społecznej, a więc niewątpliwie także pewnej hierarchii. Innym
świadectwem pośrednim są skarby przedmiotów brązowych, wskazujące na koncentrację dóbr w rękach jednostek lub grup.
Z III okresem epoki brązu można łączyć skarb siekierek z Raciborza-Starej Wsi
(ryc. 16), parę naramienników z Jastrzębia, powiat raciborski, a także skarby z Grudyni Wielkiej i Naczysławek, powiat kędzierzyńsko-kozielski, oraz domniemany skarb
z Zawady, powiat opolski. Z końca III lub początków IV okresu pochodzą skarby
z Białowieży-Siodłar i z Maciejowic, powiat nyski, zawierające po ok. 60 przedmiotów (głównie bransolet). Młodszemu odcinkowi IV okresu można przypisywać zespoły odkryte w powiecie głubczyckim: Czerwonków, Nasiedle i Zawiszyce, oraz
w Raciborzu-Sudole. Zapewne w V okresie trafiły do ziemi skarby z Dzierżysławia
i Szczytów, powiat głubczycki, z Gamowa, powiat raciborski oraz Sukowic, powiat
kędzierzyńsko-kozielski. Oprócz tego kilkanaście siekierek (i wiele innych zabytków,
np. grotów włóczni) zostało znalezionych luźno. Ich interpretacja nie jest jednoznaczna: mogły to być przedmioty zagubione (także na nierozpoznanych przez
archeologów osiedlach), resztki większych skarbów lub wyposażenia zniszczonych
grobów, albo okazy zdeponowane celowo – z różnych przyczyn.
Warto podkreślić, że próby wyjaśnienia przyczyn składania i pozostawiania
w ziemi skarbów składających się z wielu przedmiotów (a także pojedynczych
przedmiotów metalowych) napotykają na trudności. Część skarbów mogła być odzwierciedleniem procesu bogacenia się różnych osób lub grup, które zabezpieczały
w ten sposób posiadane dobra. Według tej hipotezy część wyrobów brązowych
pozostawałaby w ziemi po prostu z przyczyn losowych. Sugeruje się też, że niektóre
skarby mogły być związane z ludźmi niejako zawodowo mającymi do czynienia
z wyrobami brązowymi, a więc z metalurgami i kupcami. Inną przyczyną mogły być
niepokoje polityczne, które skłaniały ludzi do doraźnego ukrywania wartościowych
przedmiotów, a dalsze wypadki nie pozwalały ich wydobyć. Ostatnio szczególnie
często brana jest pod uwagę możliwość, że znaczna część skarbów trafiła do ziemi
z przyczyn mających uwarunkowania w kultowej – religijnej – sferze dawnej kultury. Byłyby to więc ofiary dla bóstw i zmarłych. Jako potencjalne skarby „kultowe”
pod uwagę brane są zwłaszcza znaleziska ze środowiska wodnego oraz odkrywane
na szczytach wzniesień lub pod głazami, a także zawierające przedmioty wyraźnie
wybrane, specyficznie ułożone (co, niestety, obserwowane jest rzadko z powodu
przypadkowości odkryć) lub potraktowane w sposób szczególny (uszkodzone
mechanicznie albo nadtopione). Ta frapująca kwestia zapewne nigdy nie doczeka
się jednoznacznego rozwiązania – przypuszczalnie w poszczególnych wypadkach
mogły występować różne uwarunkowania.
W odniesieniu do przyczyn wznoszenia fortyfikacji – które to zjawisko pod
koniec epoki brązu obserwowane jest także na innych terenach Europy Środkowej
i Zachodniej – wysuwa się obecnie dwie główne hipotezy. Według pierwszej powodem zmuszającym do budowy grodów było zagrożenie zewnętrzne, zwłaszcza
związane z zapoczątkowanymi na stepach nadczarnomorskich niepokojami, które
w IX w. przed Chr. rozszerzyły się na Kotlinę Karpacką jako tzw. horyzont kimmeryjski. Według innego poglądu grody mogły być przejawem procesu terytorializacji
osadnictwa, idącego w parze z rozwojem demograficznym i zwiększeniem gęstości zaludnienia. W jego następstwie społeczności zamieszkujące od wielu pokoleń
pewien region i związane z nim także w sferze świadomości i kultury duchowej
podejmowałyby działania mające na celu obronę swego terytorium przed ewentualnym zagrożeniem nie tyle ze strony dalekich najeźdźców, co po prostu ze strony
sąsiednich, może nawet pokrewnych, wspólnot. Obecnie raczej nie są już podtrzymywane hipotezy, które sugerowały, że grody wznoszone były z inicjatywy warstw
wyższych, uprzywilejowanych, obawiających się zagrożenia swej pozycji wskutek
wzrostu wewnętrznych napięć społecznych.
Jak wspomniano, strefa osadnictwa kultury łużyckiej na lewym brzegu Odry,
rozciągająca się ok. 50 km z północy na południe i ok. 60 km z zachodu na wschód,
jest określana mianem podgrupy głubczyckiej (w niektórych dawniejszych ujęciach:
grupy głubczyckiej). Stanowiska z rejonu Otmuchowa i Nysy, oddzielone ubogą
w znaleziska strefą ciągnącą się wzdłuż Nysy Kłodzkiej, wiążą się już ze skupiskiem
ze Środkowego Śląska, określanym jako podgrupa ślężańska. Cały ten region charakteryzuje się wyraźnym ujednoliceniem kultury materialnej, zwłaszcza stylistyki
naczyń. Być może, bardzo dokładne studia nad ceramiką – najliczniejszą kategorią
znalezisk – pozwoliłyby na wskazanie różnic między poszczególnymi skupiskami
osadniczymi.

94

Ryc. 16. Racibórz-Stara Wieś.
Skarb siekierek
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Ryc. 17. Kietrz.
Naczynie z grobu 1607

Kontakty kulturowe podgrupy głubczyckiej były dość wielostronne. Silne są
zwłaszcza powiązania ze Śląskiem Środkowym (a więc w kierunku północno-zachodnim), ale także z terenami północnych Moraw (czyli na południowy zachód)
i bardziej oddalonych północno-wschodnich Czech (w kierunku zachodnim). Dominują więc kontakty w obrębie śląskiej grupy kultury łużyckiej.
Widoczne są też związki z zachodnią Małopolską. W III okresie epoki brązu
(pod koniec fazy BrD, tj. w XIII w. przed Chr.) nastąpiła zapewne migracja, w której wyniku grupy ludności o ukształtowanym modelu kulturowym – i z charakterystyczną dla grupy śląskiej ceramiką, m.in. z naczyniami zdobionymi guzami
(ryc. 17) – osiedliły się na lessowych terenach na wschód od Krakowa, na obrzeżach
stref osadnictwa kultury trzcinieckiej, zarówno po północnej, jak i po południowej
stronie Wisły. Pewne obserwacje pozwalają przypuszczać, że i potem przez dłuższy czas podtrzymywane były tu kontakty na osi wschód–zachód, do fazy HaA2
(XI w. przed Chr.) włącznie.
Wspomniana migracja być może doprowadziła do pewnego obniżenia potencjału ludnościowego Płaskowyżu Głubczyckiego. Względne wyludnienie mogło
być z kolei przyczyną tego, że na cmentarzysku w Kietrzu znanych jest stosunkowo niewiele grobów z czasów odpowiadających IV okresowi epoki brązu (ok.
1100–900 lat przed Chr.), a niektóre naczynia z tego czasu zdradzają powiązania
ze środkowodunajską kulturą pól popielnicowych i tym samym sugerują dopływ
niewielkich grup ludności z południa. Ten kierunek powiązań jest też poświadczony
przez odkrycie na Śląsku pojedynczych grotów włóczni oraz siekierek należących
do typów najczęściej spotykanych w Kotlinie Karpackiej.
Dla uzupełnienia obrazu kontaktów należy dodać, że motywy zdobnicze na
naramiennikach z Jastrzębia sugerują, iż skarb ten mógł pochodzić z terenów Polski
Środkowej.
W V okresie epoki brązu (fazy HaB2–HaB3, ok. 900–750 lat przed Chr.) południowa część Europy Środkowej przeżywała kryzys rozwoju osadniczo-kulturowego,
wywołany najprawdopodobniej czynnikami politycznymi, a dokładniej: najazdami
grup ludności ze stepów nadczarnomorskich. Te czasy i wydarzenia nazywa się
umownie „okresem kimmeryjskim”, w nawiązaniu do znanych z greckiej tradycji Kim(m)erów, legendarnych poprzedników Scytów na stepach nad Morzem Czarnym.
Z terytorium kultury łużyckiej – w tym z podgrupy głubczyckiej – brak jest śladów
zniszczeń, obserwowanych w dorzeczu środkowego Dunaju. Można nawet sądzić,
że dla wielu lokalnych wspólnot osadniczych były to czasy dość stabilnego rozwoju
osadniczego i gospodarczego. Niemniej jednak obecność w skarbie z Gamowa
sztyletu o wschodnioeuropejskich powiązaniach świadczy, że wydarzenia rozgrywające się dalej na południu znajdowały pośrednie odbicie także nad górną Odrą.
Ślady pobytu grup ludzkich z ceramiką nawiązującą do śląskiej grupy kultury
łużyckiej zostały w ostatnich latach zarejestrowane i częściowo zbadane przez Bożenę i Bogusława Chorążych w podbeskidzkiej strefie Śląska Cieszyńskiego. Występują one głównie na wzniesieniach dominujących nad pofałdowaną strefą pogórza.
Lokalizowane tam były osiedla wyżynne, wykorzystujące naturalne walory obronne
(np. Jaworze-Młyńska Kępa, powiat bielski; Leszna Góra-Tuł, powiat cieszyński). Można je datować na czasy odpowiadające V okresowi epoki brązu i brać pod uwagę możliwość, że przyczyną tego zjawiska były wydarzenia polityczne „horyzontu
kimmeryjskiego” w Kotlinie Karpackiej. Warto podkreślić, że w świetle aktualnego
stanu badań byłoby to pierwsze od początku epoki brązu trwałe osadnictwo w tej
podgórskiej strefie.
Podgrupę głubczycką kultury łużyckiej w epoce brązu postrzegamy dzisiaj
jako wynik ewolucyjnego rozwoju miejscowych społeczności kultury przedłużyckiej. Proces jej genezy nie przebiegał w izolacji, lecz w kontaktach z sąsiednimi
ugrupowaniami. Związki te były podtrzymywane także później, o czym świadczą
wyżej wzmiankowane wydarzenia następnych stuleci, do końca epoki brązu (tj. do
„okresu kimmeryjskiego”) włącznie.

Grupa górnośląsko-małopolska kultury łużyckiej
w epoce brązu
W odniesieniu do historii badań nad grupą górnośląsko-małopolską kultury
łużyckiej należy wspomnieć pracę Zdzisława Durczewskiego z lat 1946–1948. Studia nad tą problematyką kontynuował też M. Gedl – jego ustalenia, opublikowane
w 1962 roku, mają nadal znaczenie podstawowe w odniesieniu do wschodniej stre-
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fy Górnego Śląska. Szereg szczegółowych uzupełnień przyniosły następnie różne
prace przyczynkowe, a ostatnio także artykuły zawarte w tomie pokonferencyjnym
z Rud w powiecie raciborskim, wydanym w 1995 roku.
Formacja kulturowa, określana w archeologii mianem górnośląsko-małopolskiej grupy kultury łużyckiej, miała bardzo złożoną genezę. W interesującej nas
południowo-zachodniej strefie osadnictwa tej grupy nieco inne było podłoże –
a następnie dalszy rozwój – w części północnej Górnego Śląska, a inne w części
północno-wschodniej i środkowowschodniej.
W pierwszej z wymienionych stref w II okresie epoki brązu istniało niezbyt
intensywne osadnictwo kultury przedłużyckiej, której tradycje przetrwały dłużej,
w głąb III okresu. Dalszy rozwój przebiegał tu w pewnym powiązaniu z grupą śląską,
co jest widoczne np. w występowaniu niezbyt licznej ceramiki guzowej. Ostatecznie
jednak pod koniec epoki brązu (w tzw. fazie klasycznej) w regionie tym – leżącym
zasadniczo w dorzeczu Stobrawy, ale na północy sięgającym do dorzecza górnej
Prosny i górnej Baryczy – upowszechniły się cechy właściwe dla szerszego terytorium grupy górnośląsko-małopolskiej. Wobec dalszego trwania tutaj pewnych
odmienności używamy określenia „podgrupa kępińska”.
Natomiast tereny rozciągające się w dorzeczu Małej Panwi i Kłodnicy były
w czasach kultury przedłużyckiej prawdopodobnie słabo zaludnione, może tylko
penetrowane przez niewielkie grupy ludności. We wczesnej fazie kultury łużyckiej
(III–IV okres epoki brązu) przypuszczalnie nie nastąpiły tu poważniejsze zmiany.
Dopiero pod koniec epoki brązu, w tzw. klasycznej fazie grupy górnośląsko-małopolskiej, pojawiło się tu więcej stanowisk z materiałami zabytkowymi wykazującymi związki zwłaszcza z centrum osadniczym w dorzeczu dolnej Liswarty (już na
pograniczu historycznej Małopolski i Wielkopolski). Należy wyjaśnić, że dorzecze
Liswarty – początkowo słabo zaludnione – zostało zasiedlone przez grupy ludności
kultury przedłużyckiej, która zachowywała swoje tradycje także po upowszechnieniu się ciałopalenia. Kremacja nie stała się tu nigdy jedynym sposobem traktowania
zmarłych, gdyż stale występowała także inhumacja (groby szkieletowe). Archeolodzy używają tu na ogół określenia „podgrupa częstochowsko-gliwicka”, rzadziej
stosowane jest ujęcie sugerujące istnienie dwóch odrębnych regionów: podgrupy
częstochowskiej i podgrupy gliwickiej.
Dla pełni obrazu można dodać, że do grupy górnośląsko-małopolskiej zaliczane są też tereny w dorzeczu górnej Wisły („podgrupa krakowska” i „podgrupa
kielecka”), których geneza była odmienna.
Pod koniec epoki brązu – w V okresie (ok. 900–750 lat przed Chr.) – nastąpiło ujednolicenie wszystkich tych regionów, rozciągających się od górnej Odry
i dorzecza górnej Prosny na zachodzie po dorzecze Nidy i Dunajca na wschodzie.
Rozpoczęła się tzw. klasyczna faza grupy górnośląsko-małopolskiej, która trwała do
starszego odcinka wczesnego okresu epoki żelaza (HaC) włącznie, tj. w przybliżeniu
do połowy VI wieku przed Chr. To ujednolicenie jest widoczne przede wszystkim
w ceramice, ale także w obrządku pogrzebowym.
Należy podkreślić, że Odra stanowiła granicę dwóch stref (grup) kultury łużyckiej (ryc. 18). Zapoczątkowane przez M. Gedla studia nad tą problematyką wykazują,
że okolice Opola miały przy tym charakter mieszany: przy przewadze cech grupy
górnośląsko-małopolskiej obecne były także cechy właściwe dla grupy śląskiej.
Po czasach dość rzadkiego zaludnienia obszarów na wschód od górnej Odry
zaobserwować można bardzo interesujący rozwój osadnictwa w V okresie epoki
brązu, w fazie klasycznej. Jak wspomniano, zjawisko to jest wyraźnie widoczne
zwłaszcza w podgrupie częstochowsko-gliwickiej, gdzie miała też miejsce intensywna kolonizacja wewnętrzna. Objęła ona nawet tereny o gorszych glebach
piaszczystych, co potwierdzają liczne ślady osiedli oraz nowo założone cmentarzyska. Jednocześnie w V okresie epoki brązu miała miejsce ekspansja terytorialna grupy górnośląsko-małopolskiej na północ, a groby zakładane w stylu
właściwym dla tej tradycji pojawiły się aż nad górną Notecią (np. Lachmirowice,
powiat inowrocławski).
Dotychczasowe badania wykazały, że osady ludności tej grupy kulturowej były
na ogół niewielkie, chociaż w pewnych strefach – zwłaszcza wzdłuż cieków wodnych – można niekiedy dostrzec rozproszone ślady zasiedlenia rozciągające się na
przestrzeni 2–3 km (np. Tarnowskie Góry-Repecko).
W odniesieniu do budownictwa można stwierdzić, że powszechne były domy
naziemne, zapewne o konstrukcji słupowej. Występowały przy nich paleniska i jamy
gospodarcze o różnym charakterze.
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Ryc. 18. Osadnictwo kultury łużyckiej
i kultury pomorskiej:

grupa śląska kultury łużyckiej
grupa górnośląsko-małopolska
kultury łużyckiej
kultura pomorska
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Ryc. 19. Strzelce Opolskie-Adamowice.
Groby szkieletowe kultury łużyckiej

Materialne podstawy życia ludności grupy górnośląsko-małopolskiej przypuszczalnie nie różniły się wiele od tych, jakie można rekonstruować w odniesieniu do
grupy śląskiej. Zapewne istotne były tu uwarunkowania wynikające ze znacznie
gorszych gleb, co ograniczało możliwości rozwoju rolnictwa, a także zmuszało do
szerszego stosowania techniki przerzutowo-wypaleniskowej w celu lepszego nawożenia piaszczystej gleby popiołem. Być może też większe znaczenie miała tu
hodowla zwierząt, w tym wypas na terenach leśnych. W wypadku innych dziedzin
gospodarki wschodnia część Górnego Śląska może być zapewne porównywana
z częścią zachodnią – z podgrupą głubczycką grupy śląskiej.
Jak wspomniano, dla grupy górnośląsko-małopolskiej typowy jest birytualizm,
widoczny zwłaszcza w podgrupie częstochowsko-gliwickiej. Fakt ten wyróżnia
grupę górnośląsko-małopolską na tle innych stref kultury łużyckiej. Na większości
cmentarzysk równolegle stosowano kremację i inhumację, przy czym niekiedy jeden typ obrządku wykazuje zdecydowaną przewagę.
W wypadku grobów ciałopalnych można wydzielić pochówki popielnicowe
i bezpopielnicowe, tzw. jamowe. Niekiedy – zwłaszcza w grobach jamowych –
odkrywa się obstawy kamienne różnej wielkości.
Groby szkieletowe były zakładane na osi północ–południe (ryc. 19). Zmarłych układano w pozycji na wznak lub lekko skurczonych na boku, przeważnie głową na południe. Pochówki te były na ogół wyposażane w ceramikę – zestawy naczyń składano
na końcach jamy grobowej. Rzadziej występuje wyposażenie w przedmioty metalowe.
W wypadku grobów szkieletowych obstawy kamienne są bardzo częste. W sytuacji,
kiedy brak jest wyposażenia ceramicznego lub metalowego, to właśnie obstawy lub
bruki kamienne stanowią wskazówkę, która umożliwia rekonstrukcję grobu. Poważne
trudności pojawiają się wtedy, kiedy w grobach szkieletowych nie odkrywano ani wyposażenia, ani konstrukcji kamiennych – ich wyróżnienie bywa czasem niemożliwe,
gdyż zarysy jam są słabo widoczne, a piaszczysta gleba powoduje na ogół całkowity
rozkład kości. Te ostatnie zachowują się właściwie tylko w sąsiedztwie wyrobów brązowych (sole miedzi mają działanie konserwujące) albo kamieni wapiennych.
We wszystkich rodzajach grobów widoczne jest wykorzystanie kamieni, głównie narzutowych. Niekiedy z kamieni układane były także rozległe bruki, między
lub pod którymi znajdowały się groby.
Dzięki grobom szkieletowym istnieje możliwość rekonstrukcji zestawów metalowych ozdób i części stroju, a nawet niektórych elementów ubioru. Szczególnie
ciekawe są w grupie górnośląsko-małopolskiej ozdoby głowy (ryc. 21) – diademy
składające się z organicznej (skórzanej lub tekstylnej) opaski i umocowanych (naszytych) na niej brązowych elementów: guziczków, blaszek, skrętów i wisiorków.
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Ryc. 20. Gliwice-Łabędy.
Grób szkieletowy kultury łużyckiej

Ryc. 21. Gliwice-Łabędy.
Ozdoby kobiece w grobie
szkieletowym kultury łużyckiej
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Ryc. 22. Czarków.
Brązowy skarb kultury łużyckiej
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Od dawna badacze stawiają też pytanie o przyczyny takiego zróżnicowania
obrządku grzebalnego, a zwłaszcza utrzymywania się odmiennych sposobów
postępowania z ciałem zmarłego. Proponowane były dwa wyjaśnienia. Według
pierwszego decydujące okazały się starsze tradycje grzebania zmarłych (właściwe
dla kultury przedłużyckiej), które utrzymywały się obok nowego rytuału ciałopalnego. Według drugiego poglądu pod koniec epoki brązu mógł mieć miejsce dopływ nowej ludności, kultywującej inhumację, przy czym pod uwagę brana była
zwłaszcza tzw. migracja iliryjska, która miałaby wyjść z terenów nadadriatyckich
(dynarskich), gdzie w późniejszych czasach w źródłach historycznych poświadczeni byli Ilirowie. Badania archeologiczne nie potwierdziły jednak obecności
południowych elementów kulturowych i obecnie brana jest pod uwagę raczej
ta pierwsza możliwość.
W odniesieniu do struktury społecznej aktualne wydają się tu uwagi zamieszczone wcześniej przy próbie charakterystyki grupy śląskiej. Różnice w obrządku pogrzebowym mogły wynikać z silnych tradycji podtrzymywanych przez wspólnoty
rodowe, a przyczyną birytualizmu widocznego na poszczególnych cmentarzyskach
byłby fakt, że osoby obcego pochodzenia (zapewne głównie współmałżonkowie)
różniły się tradycją grzebania od społeczności będącej „dysponentem” („gospodarzem”) cmentarzyska. Taki model objaśniania różnic obrządku brała pod uwagę
w swych studiach Teresa Rysiewska, a prowadzone przez nią analizy wydają się
potwierdzać jego trafność.
W bogactwie wyposażenia grobów szkieletowych grupy górnośląsko-małopolskiej widoczne są pewne różnice, który mogą świadczyć o zróżnicowaniu majątkowym lub społecznym. Jednak brak jest obiektów, które można by określić jako
„groby książęce”.
Z grupą górnośląsko-małopolską na Górnym Śląsku można łączyć zaledwie
dwa lub trzy skarby, które pochodzą z okresów IV–V epoki brązu. Są to zespoły
z Czarkowa, powiat gliwicki (ryc. 22), z Kielczy, powiat strzelecki, i z Opola. W porównaniu z poprzednio wymienianymi skarbami z mniej rozległego terytorium grupy
śląskiej jest ich więc niewiele. Być może, przyczyn tego względnego ubóstwa należy szukać w bardziej „rozrzutnym” zwyczaju wyposażania zmarłych oraz w ogólnych
trudnościach z pozyskiwaniem surowca, które – zdaniem Elżbiety Szydłowskiej –
mogły być też niekiedy przyczyną rabowania grobów.
We wczesnych i starszych fazach rozwojowych grupy górnośląsko-małopolskiej, przypadających na III i IV okres epoki brązu, trudno wskazać wyraźne ślady
kontaktów interkulturowych. Tylko w północno-zachodniej strefie osadnictwa tej
grupy na Górnym Śląsku są poświadczone słabe związki z grupą śląską (z terenu
Śląska Środkowego?). Wynika to przypuszczalnie z rzadkiego osadnictwa i wskazuje
na pewną izolację tego regionu w stosunku do sąsiednich ugrupowań. Natomiast
kontakty takie miały niewątpliwie miejsce pod koniec epoki brązu – wraz z początkiem fazy klasycznej – i trwały następnie we wczesnej epoce żelaza
Grupa górnośląsko-małopolska była więc rezultatem bardzo interesującego
procesu kulturowego, który można określić jako scalanie się (integrację) kilku mniejszych regionów osadniczych o różnych tradycjach.

Grupa śląska kultury łużyckiej
we wczesnej epoce żelaza
Około połowy VIII wieku przed Chr. rozpoczął się proces określany jako wpływy
halsztackie na śląską grupę kultury łużyckiej. Obszarem wyjściowym tych oddziaływań była kultura wschodniohalsztacka, zajmująca wschodnią Austrię, zachodnie
Węgry i południowo-zachodnią Słowację, a pośredniczącą rolę odgrywała kultura
horakowska z południowych Moraw. Skutki tego procesu uwidoczniły się w różnych dziedzinach kultury mieszkańców Śląska, ale w podgrupie głubczyckiej nie
są one tak wyraźne, jak w podgrupie ślężańskiej w okolicach Wrocławia. Wchodzą
tu w grę przede wszystkim importy przedmiotów brązowych i żelaznych z kręgu
halsztackiego oraz ich miejscowe naśladownictwa, nowe formy naczyń glinianych,
ręcznie lepiona ceramika malowana, a także nowy sposób konstrukcji grobów (tzw.
groby komorowe).
Miejscowy rozwój kulturowy w starszym odcinku wczesnej epoki żelaza (HaC
– ok. 750–550 lat przed Chr.), inspirowany kontaktami z kręgiem halsztackim, został
następnie przerwany wskutek najazdów scytyjskich wychodzących z terenu Kotliny
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Ryc. 23. Kietrz.
Grób komorowy kultury łużyckiej
z wczesnej epoki żelaza

Karpackiej, wtórnego centrum osadnictwa Scytów – koczowniczego i wojowniczego ludu irańskiego, zamieszkującego stepy nadczarnomorskie. Najazdy te rozpoczęły się przypuszczalnie już w 1. połowie VI wieku przed Chr., kiedy to zniszczony
został gród w Łubowicach, założony zapewne w IX wieku. Ich dalszym skutkiem
było wyraźne zmniejszenie się w młodszej fazie okresu halsztackiego (HaD – ok.
550–400 lat przed Chr.) gęstości osadnictwa w podgrupie głubczyckiej, stosunkowo
intensywnego w fazie starszej.
Kryzys osadniczy dotknął pod koniec okresu halsztackiego także podbeskidzką
strefę Śląska Cieszyńskiego.
W dziedzinie gospodarki istotny jest fakt, że w okresie halsztackim weszło do
użytku żelazo. Pewne obserwacje wskazują przy tym, że początkowo – przez krótki
czas – wykonywano z niego głównie ozdoby (np. naszyjniki i bransolety), a dopiero
nieco później stało się ono podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi (sierpów,
noży i siekierek), a w mniejszym zakresie także broni (grotów i mieczy). Umiejętność
obróbki żelaza w podgrupie głubczyckiej upowszechniła się zapewne już w okresie
halsztackim, jednak nie jest jeszcze możliwa bliższa charakterystyka tego procesu.
Brąz pozostał nadal ważnym surowcem, zwłaszcza do wyrobu ozdób i części stroju.
Do uprawy zostało wprowadzone żyto, wcześniej prawdopodobnie będące
tylko domieszką w innych zbożach. Jego zaletą są stosunkowo małe wymagania
glebowe i krótki okres wegetacji, a więc cechy bardzo korzystne w warunkach
ochłodzenia i wzrostu wilgotności klimatu (podczas tzw. subatlantyckiego wahnięcia klimatycznego w północnej strefie Europy w 2. ćwierci I tysiąclecia przed Chr.).
We wczesnej epoce żelaza w podgrupie głubczyckiej zasadniczo kontynuowano tradycje obrządku pogrzebowego, zapoczątkowane w epoce brązu. Pewną innowacją były tzw. groby komorowe: w trakcie wykopalisk w Kietrzu odkryte zostały
ślady drewnianych komór (właściwie dużych skrzyń – ryc. 23), skonstruowanych
w technice zrębowej, zawierających ciałopalne pochówki z bogatym wyposażeniem (liczna ceramika, w tym malowana, przedmioty żelazne, wyroby importowane
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– ryc. 24). Ten typ grobów jest uznawany za rezultat wpływów kultury halsztackiej.
Nowe odkrycia dokonane przy budowie autostrady na Śląsku Środkowym nakazują
liczyć się z faktem, że zakres i znaczenie związków śląskiej grupy kultury łużyckiej
z kulturą halsztacką były znacznie większe, niż sądzono dotychczas.
Widoczne w obrządku pogrzebowym grupy śląskiej wspomniane pewne różnice form i wyposażenia grobów świadczą o zróżnicowaniu społecznym. Byłby to
przejaw obecności elit, poprzednio (w epoce brązu) niedostrzegalnych w tej kategorii źródeł.
Interesujące, że mimo rozwoju kultury materialnej i przypuszczalnego wzrostu
zamożności przynajmniej części ludności, w podgrupie głubczyckiej brak skarbów,
które można by datować na wczesną epokę żelaza. Przypuszczalnie było to następstwo wpływów halsztackich także na tę sferę zwyczajów mieszkańców lewobrzeżnego Śląska, gdyż na obszarze właściwej kultury halsztackiej skarby przedmiotów
metalowych należą do rzadkości.
W strefie rozciągającej się na lewym brzegu górnej Odry we wczesnej epoce
żelaza utrzymywały się niewielkie różnice pomiędzy podgrupą głubczycką i stanowiskami z okolic Nysy, ciążącymi do podgrupy ślężańskiej. Poza tym wyraźniej
wydziela się tylko osadnictwo w podbeskidzkiej strefie Śląska Cieszyńskiego.
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Ryc. 24. Kietrz. Inwentarz grobu
ciałopalnego z importowanym naczyniem
halsztackim (czerpak z brązu – nr 6)

Rozwój grupy śląskiej kultury łużyckiej był więc w znacznej mierze determinowany przez wpływy halsztackie ze wschodniego i północno-wschodniego przedpola
Alp. Wejście ludności tej grupy w strefę oddziaływań kultury halsztackiej, związanej
z kulturą etruską i koloniami greckimi, oznaczało nawiązanie pośrednich kontaktów
z cywilizacją śródziemnomorską. Proces ten został przerwany przez najazdy scytyjskie,
wychodzące z Kotliny Karpackiej, które osłabiły potencjał demograficzny i doprowadziły do zubożenia kultury materialnej grupy śląskiej.
Kolejnym obcym czynnikiem polityczno-kulturowym byli Celtowie. Według
podtrzymywanych w literaturze poglądów część ludności podgrupy głubczyckiej
przetrwała aż do czasów ekspansji osadniczej Celtów w IV wieku przed Chr. Śladem
wzajemnych kontaktów miałyby być z jednej strony szkieletowe groby celtyckiej
kultury lateńskiej, zakładane na południowo-zachodnich obrzeżach łużyckiego
cmentarzyska w Kietrzu, a z drugiej – występujące głównie w tejże strefie cmentarzyska groby o obrządku ciałopalnym właściwym dla tradycji łużyckiej, ale zawierające zabytki wskazujące na wpływy kultury lateńskiej, w tym ceramikę toczoną na
kole. W świetle tego ujęcia grupy ludności utrzymujące tradycje kultury łużyckiej
przetrwałyby aż do III wieku przed Chr.

Grupa górnośląsko-małopolska kultury łużyckiej
we wczesnej epoce żelaza

Ryc. 25. Świbie. Malowane naczynie
z cmentarzyska kultury łużyckiej

W starszym odcinku wczesnej epoki żelaza (HaC) miała miejsce kontynuacja
wcześniejszego rozwoju grupy górnośląsko-małopolskiej (fazy klasycznej). W odróżnieniu od grupy śląskiej nie nastąpiły tu większe zmiany ani w obrządku pogrzebowym, ani w stylistyce wykonywania naczyń. Ślady przemian kulturowych,
przebiegających na niezbyt przecież odległym przedpolu Alp, ograniczały się na
prawobrzeżu górnej Odry do niewielkiej liczby wyrobów z żelaza i pojedynczych
importów halsztackich, zapewne pozyskiwanych za pośrednictwem ludności grupy
śląskiej, obecnych np. na cmentarzyskach w Strzelcach Opolskich-Adamowicach
i w Świbiu (ryc. 25, 26).
Wyróżnianie stanowisk z młodszego odcinka wczesnej epoki żelaza (HaD) sprawia pewne trudności i można wręcz sądzić, że osadnictwo w dorzeczu Liswarty
i górnej Warty uległo wówczas osłabieniu. Jedynie region między Kłodnicą i Małą
Panwią – tj. południowa strefa terytorium podgrupy częstochowsko-gliwickiej – nie
wydaje się dotknięty tym procesem. Do takiego wniosku prowadzą badania niektórych cmentarzysk w tym regionie (np. Orzech, pow. tarnogórski), potwierdzające
ich kontynuację.
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Ryc. 26. Świbie. Siekierki żelazne
z grobów kultury łużyckiej

W prawobrzeżnej części Górnego Śląska wprawdzie nie odkryto bezpośrednich
śladów najazdów scytyjskich, jednak znaleziska charakterystycznych grocików strzał
z Rzędkowic, powiat zawierciański, nakazują liczyć się także tutaj z zagrożeniami
tego rodzaju.
Na podstawie dotychczasowych badań wolno sądzić, że dawne formy osadnictwa były kontynuowane.
W gospodarce nie obserwuje się istotnych różnic i można tu powtórzyć ogólne
uwagi sformułowane w stosunku do grupy śląskiej. Także w grupie górnośląsko-małopolskiej stopniowo narasta ilość wyrobów z żelaza. O jego miejscowej produkcji
świadczą np. żużle, znalezione w Leśnicy, powiat strzelecki.
Wiele wskazuje na to, że w podgrupie częstochowsko-gliwickiej doszło do
powstania i rozwoju jeszcze jednej – bardzo interesującej, a poprzednio nieznanej – sfery działalności. Występowanie wyrobów (ozdób) z ołowiu na niektórych
cmentarzyskach (np. Gliwice-Łabędy-Przyszówka, Świbie – ryc. 27) jest przez badaczy interpretowane jako rezultat wytapiania tego metalu z rud wydobywanych
przypuszczalnie w okolicach Bytomia i Tarnowskich Gór. Pracownia metalurgiczna,
w której produkowano zapewne ozdoby z brązu, a może także z ołowiu, została
odkryta na osadzie w Kamieńcu, powiat tarnogórski.
Obrządek pogrzebowy był początkowo kontynuowany. Jednak – w świetle
ustaleń M. Gedla – w starszym odcinku wczesnej epoki żelaza (HaC) stwierdzić
można więcej grobów popielnicowych niż w epoce brązu. Częściej też były one
zabezpieczane obstawami kamiennymi. Nieco później, w czasach odpowiadających
fazie HaD, inhumacja zanikła prawie całkiem, a upowszechnił się obrządek ciałopalny (np. Ziemięcice, powiat tarnogórski), przy czym groby zazwyczaj nie miały
już obstaw kamiennych.
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Ryc. 27. Świbie. Diadem z ołowianych kółek
z grobu kultury łużyckiej

Ryc. 28 Świbie. Wybór zabytków z grobów
kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza

Ryc. 29. Kluczbork. Skarb brązowy (para
naramienników lub nagolenników)
z wczesnej epoki żelaza

Mimo pewnego zróżnicowania w standardzie wyposażenia grobów na niektórych cmentarzyskach (ryc. 28), trudno byłoby wypowiadać się na temat zagadnień
społecznych, w tym zwłaszcza obecności elit. Podobnie skarby brązowe z Kluczborka (ryc. 29) i Roszkowic, powiat kluczborski, domniemany skarb z Łanów, powiat
gliwicki, oraz skarb z Opola-Groszowic, to znaleziska za mało liczne, aby na ich
podstawie można było wyciągać dalej idące wnioski.
We wczesnej epoce żelaza nadal widoczne są pewne różnice między strefami
określanymi jako podgrupa częstochowsko-gliwicka i podgrupa kępińska.
Kontakty interkulturowe i interregionalne ludności zamieszkującej wschodnią i północno-wschodnią część Górnego Śląska wydają się w fazie HaC nadal słabe, ograniczone do kontaktów z grupą śląską. Określenie ich ukierunkowania, zasięgu i natężenia
w czasach odpowiadających fazie HaD wymaga dalszych studiów.
Strefa osadnictwa grupy górnośląsko-małopolskiej, rozciągająca się w granicach historycznych Górnego Śląska, rysuje się we wczesnej epoce żelaza jako obszar raczej izolowany, nie wchodzący w zasięg bezpośrednich wpływów kultury
halsztackiej. Bliższa charakterystyka schyłkowej fazy i zaniku kultury łużyckiej w tym
regionie to zagadnienia wymagające kontynuacji badań.

Kultura pomorska
Na przełomie okresów halsztackiego i lateńskiego większość ziem w dorzeczu
Wisły i Odry została objęta przez kulturę pomorską. Dla jej wcześniejszych faz charakterystyczne były urny twarzowe, a w fazach młodszych liczne stały się tzw. groby
kloszowe, w których popielnice były przykryte dużymi misami. Kultura pomorska
pojawiła się także w północnej części Górnego Śląska – na temat jej obecności
w tym regionie kilkakrotnie wypowiadał się M. Gedl.
Osadnictwo kultury pomorskiej jest słabo rozpoznane, przy czym uwaga ta odnosi się także do innych stref jej występowania, z wyjątkiem Pomorza Wschodniego,
gdzie stan badań nad stanowiskami osadowymi tej kultury przedstawia się lepiej.
Na Górnym Śląsku częściowo rozpoznane osiedla tej kultury znane są z Opola-Gosławic i Opola-Krzanowic. Na kilku innych stanowiskach w okolicach Kluczborka, Olesna i Opola, skąd pochodzą pojedyncze skorupy, można tylko sugerować
istnienie osad. Nieco lepsza jest znajomość – jak dotychczas także nielicznych –
cmentarzysk w okolicach Kluczborka i Opola.
Gospodarka tej ludności jest rekonstruowana na podstawie badań prowadzonych w różnych regionach Polski. Tylko ogólnie można więc powiedzieć, że podstawą utrzymania była uprawa ziemi i hodowla zwierząt, a wśród wyspecjalizowanych
rzemiosł pewną rolę odgrywała obróbka metali: brązu i żelaza.
Zmarłych palono na stosie i chowano w obrządku popielnicowym, przy czym
większość cmentarzy była niewielka – na północy Polski często występowały gro-
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by skrzynkowe, zawierające od kilku do kilkunastu urn. W wyposażeniu obecne są
ozdoby i części stroju, a także przybory toaletowe (brzytwy i szczypczyki) z brązu
i z żelaza. Narzędzia i broń w grobach kultury pomorskiej w zasadzie nie występują.
Spośród cmentarzysk odkrytych i zbadanych na Górnym Śląsku na uwagę
zasługują stanowiska w Ligocie Dolnej (ryc. 30) i Proślicach, powiat kluczborski.
Oprócz grobów popielnicowych stwierdzono tam także groby jamowe. Niektórym
grobom towarzyszyły nieregularne konstrukcje kamienne. Wyposażenie w niewielkie przedmioty metalowe – żelazne lub brązowe – było tu zjawiskiem wyjątkowym.
Trudno wypowiadać się na temat zagadnień społecznych tej formacji kulturowej, zwłaszcza w odniesieniu do Górnego Śląska. Na podstawie charakteru
cmentarzysk i rzadkich stanowisk osadowych można ostrożnie wnioskować, że
były to społeczności żyjące w niezbyt liczebnych grupach i brak jest przesłanek
do formułowania opinii na temat ich ewentualnego zróżnicowania i organizacji
społecznej.
Zagadnienie ewentualnych kontaktów interkulturowych i interregionalnych
kultury pomorskiej musi być rozpatrywane w kontekście złożonego i od wielu dziesięcioleci dyskutowanego problemu jej pochodzenia i rozprzestrzeniania. W świetle
dominujących dziś poglądów była to kultura wywodząca się ze wschodniopomorskiej grupy kultury łużyckiej, jakkolwiek nadal nie w pełni wyjaśnione pozostaje
samo pojawienie się urn twarzowych. Należy sądzić, że jej rozprzestrzenienie było
wynikiem połączenia procesów migracji ludności z północy i procesów akulturacji
różnych lokalnych wspólnot o tradycjach kultury łużyckiej. Duże podobieństwo materiałów zabytkowych – zwłaszcza ceramiki – kultury łużyckiej i kultury pomorskiej
w północnej części Górnego Śląska nakazuje przypisywać decydujące znaczenie
właśnie zjawisku akulturacji.

Zakończenie
We wczesnej epoce brązu na Górnym Śląsku – obok trwających przez pewien
czas tradycji episznurowych – wystąpiła nowa jakość kulturowa, której charakterystyczną cechą były ufortyfikowane osiedla: tzw. grupa nowocerekwiańska, datowana na wieki XIX–XVIII przed Chr. Jakkolwiek ostateczne określenie pozycji chronologiczno-kulturowej wymaga dalszych studiów, to jej pojawienie się oznaczało
włączenie południowo-zachodniej strefy Górnego Śląska – północnego przedpola
Bramy Morawskiej – do kręgu naddunajskich cywilizacji wczesnej i starszej epoki
brązu, mającego powiązania anatolijsko-bałkańskie.
Ten rozwój kulturowy został jednak przerwany, podobnie jak w prawie całej
zachodniej części Europy Środkowej. W XVI wieku przed Chr. pojawiły się tu tzw.
kultury mogiłowe, o innym modelu kulturowym – zwłaszcza gospodarczo-osadniczym, przy czym dużą rolę odegrały przypuszczalnie migracje z południowego zachodu. Rezultatem tych procesów była w dorzeczu Odry kultura przedłużycka. Na
jej podłożu – poczynając od XIV wieku – kształtowała się nowa jakość, określana
jako kultura łużycka, której najbardziej dostrzegalną cechą był popielnicowy obrządek
grzebalny. Był to proces o szerszym zasięgu – w zasadzie ewolucyjny, związany ze
zmianami w sferze wierzeń religijnych. W jego wyniku powstał w Europie krąg kultur
pól popielnicowych.
Górny Śląsk należy do regionów najwcześniej objętych kulturą łużycką, a liczące ponad 4000 grobów cmentarzysko w Kietrzu jest największe w Europie
Środkowej. Jednocześnie wzdłuż doliny Odry przebiegała granica między dwiema
wyraźnie różnymi strefami – grupą śląską i grupą górnośląsko-małopolską. W tej
pierwszej – pozostającej w kontaktach z południem i zachodem – procesy zmian
następowały szybciej. Strefa położona na prawobrzeżu Odry była nieco izolowana
i zachowywała pewne dawne tradycje, przejawiające się w birytulizmie cmentarzysk.
W VIII wieku przed Chr. grupa śląska dzięki kontaktom z kulturą halsztacką
weszła w zasięg wpływów cywilizacji śródziemnomorskiej i przeżywała wyraźny rozwój. Proces ten został przerwany ok. połowy VI wieku zapewne wskutek najazdów
scytyjskich. Niemniej jednak tradycje tego ugrupowania trwały np. na Płaskowyżu
Głubczyckim co najmniej do IV wieku przed Chr. Schyłek grupy górnośląsko-małopolskiej przedstawia się niejasno.
Kultura pomorska, która na przełomie wieków V i IV wieku przed Chr. zajęła
większość terenów w dorzeczu Odry i Wisły, jest obecna tylko w północnej części
Górnego Śląska.
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Ryc. 30. Ligota Dolna.
Naczynia z grobów kultury pomorskiej
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Bronze Age and the Hallstatt Period
Summary

Bronze (alloy of copper and tin, 9:1) began to be produced in the Near East during the 4th millennium, in Central Europe – at the end of the 3rd millennium BC. It became important in the material and social sphere of culture – an object
of prestige for members of the local elite. Culture development was stimulated by the trade in bronze, an item of distant
exchange for communities with no local deposits of the metal ores. Bronze Age in Poland is dated to around 2300–750, the
Early Iron Age (Hallstatt Period C–D) to around 750–400 BC.
During the Early Bronze Age, next to the people of Corded Ware tradition, ‘proto-Mierzanowice’ stage and early Mierzanowice stage, the Nowa Cerekwia Group took shape in Upper Silesia, dated to 19th–18th century BC. In this way the
southwestern region of Upper Silesia entered the sphere of Danubian Bronze Age cultures having Anatolian and Balkan links.
A characteristic feature were highland settlements, including fortified settlements, known from Jędrychowice and Nowa
Cerekwia, distr. Głubczyce.
Similar to most of Central Europe this development was interrupted by the rise during 16th century BC of Tumulus
Culture, with a different model of economy, pattern of settlement and funerary rite. A certain role was played by migration
from the southwest. It resulted in the emergence in the basin of the Odra R. of Pre-Lusatian Culture (Silesian-Greater Poland
Tumulus Culture). Its typical feature is inhumation, more rarely, cremation burial, with bronze grave goods: notably, pins and
bracelets (eg. Kietrz, distr. Głubczyce). Male graves may also contain daggers. The small number of known settlements and
pottery finds suggests a non-sedentary mode of life and importance of animal husbandry. Distinctive locally manufactured
bronze objects include armlets with spiral discs.
A new archaeological unit which started to take shape in the region from 14th century BC onwards was Lusatian Culture,
its most distinctive feature – cremation burial in urn. This new element was part of a wider process: a largely evolutionary
development, linked presumably to changes in the sphere of ideology. The result was the emergence of Urnfield Cultures,
of which Lusatian Culture is a unit. Settlement became more stable, crop cultivation grew in importance, metallurgy developed. The economy was diversified and adjusted to the natural environment. The end of the Bronze Age saw the rise of
the first fortified settlement (eg. Łubowice, distr. Racibórz). Upper Silesia was one of the first regions where Lusatian Culture
developed, the cemetery at Kietrz, with over 4000 graves, the largest of its kind in Central Europe. The valley of the Odra R.
marked a boundary between two units of Lusatian Culture – the Silesian and Upper Silesian-Lesser Poland Groups. In the
former – which maintained contacts with the south and the west – the process of change was more rapid. The region on
the right bank of the Odra was somewhat isolated and retained older traditions, manifested especially by a biritual character
of cemeteries (eg. Strzelce Opolskie-Adamowice; Świbie, distr. Gliwice). In the region of Opole the attributes are mixed.
In 8th century BC the Silesian Group, thanks to contacts with Hallstatt Culture of the Alpine region, entered the sphere
of Mediterranean civilisation and experienced evident development. Objects and ideas introduced from the south include
iron artefacts, painted pottery and cremation graves within timber chambers. Innovations were transmitted by the Silesian
Group to the Upper Silesian-Lesser-Poland Group. The process was cut short around 550 by Scythian raids issuing from the
Carpathian Basin. Settlement density declined and material culture became impoverished. Even so, traditions of Lusatian
Culture continued in Głubczyce Highlands until 4th century BC. The decline of the Upper Silesian-Lesser Poland Group is
less easily understood.
Pomeranian Culture, which took form in Eastern Pomerania, at the turn of 4th century BC came to occupy most of the
territory in the basin of the Odra and Vistula. In Upper Silesia its presence is documented in the region of Kluczbork and
Opole by small cremation cemeteries and isolated settlements.
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OKRES LATEŃSKI
Na przełomie VI i V w. przed Chr. na dużych przestrzeniach Europy, na podłożu
tradycji kultury halsztackiej, przy dużym udziale impulsów płynących z cywilizacji
greckiej i etruskiej, kształtuje się nowa jakość – krąg kulturowy, który wiązany jest
z ludnością celtycką (galijską), a w literaturze przedmiotu nazwany kulturą lateńską
(od nazwy stanowiska La Tène nad jeziorem Neuchâtel w Szwajcarii, gdzie po
raz pierwszy, w połowie XIX wieku, natrafiono na typowy dla tej kultury materiał archeologiczny). Po okrzepnięciu i dość szybkim rozwoju w V w. przed Chr.
dochodzi do szerokiej ekspansji zjawisk zarówno kulturowych, jak i osadniczej.
IV w. przed Chr. w historiografii rzymskiej zwany jest wiekiem galijskim, wiekiem
dominacji militarnej plemion celtyckich, które opanowują tereny od dzisiejszej
Francji na zachodzie po Kotlinę Karpacką na wschodzie, na południu wdzierają
się w głąb Półwyspu Apenińskiego (ok. 390 r. przed Chr. – złupienie i spalenie
Rzymu). Mniej więcej w tym samym czasie – początek IV w. przed Chr. – osadnicy
celtyccy docierają również na Śląsk, kolonizując dwa obszary: na południe od
Wrocławia między rzekami Bystrzycą i Oławą (grupa dolnośląska) oraz Płaskowyż
Głubczycki z przyległą do niego częścią Kotliny Kozielsko-Raciborskiej na lewym
brzegu Odry (grupa górnośląska) (ryc. 1). Nie była to, jak się wydaje, kolonizacja
zbrojna, tereny te już wcześniej były wyludnione po załamaniu się osadnictwa
grupy śląskiej kultury łużyckiej pod koniec okresu halsztackiego. Eksterminacja
ludności miejscowej nie jest brana tu pod uwagę, a raczej przyjmuje się, że te
resztki, które pozostały, uległy szybkiej asymilacji z nowymi przybyszami, którzy
dotarli tu przez Bramę Morawską z Moraw lub Czech i do końca pobytu na tym
terenie zachowali pewne tradycje i więzi kulturowe z obszarami macierzystymi,
należącymi do plemienia Bojów (Bohemia – Czechy).
Minęło już ponad 110 lat od ukazania się pracy Hansa Segera, w której badacz
ten jako pierwszy zebrał wszystkie znaleziska śląskie datowane na lata od 500 r.
przed Chr. do początku I wieku po Chr., czyli z okresu lateńskiego. Kolejny ważny
etap w opracowywaniu materiałów ze Śląska wyznacza monografia Martina Jahna
pt. Die Kelten in Schlesien (1931), w której autor zestawił całość znanych mu materiałów kultury lateńskiej (celtyckiej) i dokonał poprawnego, zgodnego z obowiązującym wówczas stanem badań, podziału tych materiałów na fazy chronologiczne.
Do dnia dzisiejszego praca ta nie utraciła dużej wartości źródłowej.
Oprócz wymienionych zbiorczych opracowań ukazały się do 1945 roku nieliczne informacje o badaniach wykopaliskowych w Nowej Cerekwi, powiat głubczycki,
oraz wzmianki o pojedynczych grobach odkrytych w Ściborzycach Wielkich i Baborowie, powiat głubczycki. Gros jednak informacji o odkryciach nowych stanowisk
kultury lateńskiej na Górnym Śląsku pochodzi z czasopism „Altschlesische Blätter”,
rzadziej z „Altschlesien” i „Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit”. Miały one jednak
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Marek Bednarek

Ryc. 1. Zasięg osadnictwa celtyckiego
na Górnym Śląsku

Ryc. 2. Nowa Cerekwia. Badania
archeologiczne w 1935 roku

bardzo lakoniczny charakter i często bez konfrontacji z danymi zachowanymi w archiwach nie nadają się do wykorzystania.
Rozpatrując terenowe prace badawcze przeprowadzone na Górnym Śląsku
przed 1945 rokiem, widzimy zupełny brak planowych badań wykopaliskowych.
Prowadzono badania powierzchniowe, często kierowane przez nauczycieli z lokalnych szkół, oraz lustracje odkrytych stanowisk. Natomiast prace wykopaliskowe miały charakter ratowniczy i przeprowadzano je dorywczo w miarę potrzeb
ochrony zabytków. Tym sposobem przebadano, a właściwie uratowano część osady
celtyckiej w Nowej Cerekwi niszczonej przez kamieniołom bazaltu (ryc. 2). Znane
zespoły grobowe odkryto przypadkowo przy wykonywaniu różnych prac ziemnych
nie związanych z archeologią. Większość materiałów zabytkowych z tego okresu
została zagubiona, podobny los spotkał też dokumentację z badań terenowych.
W okresie powojennym postęp badań nad okresem lateńskim na Górnym
Śląsku był związany głównie z działalnością naukową Barbary Czerskiej. To dzięki
źródłom pozyskanym przez tę badaczkę, przez prawie dwudziestoletni okres działalności wykopaliskowej, możliwe są nasze rozważania nad wieloma problemami
związanymi z omawianym okresem.
Badania B. Czerskiej rozpoczęły się od wznowienia wykopalisk w Nowej Cerekwi w 1957 roku, które trwały z przerwami do roku 1973. Kolejne wykopaliska miały
miejsce w Sułkowie, powiat głubczycki (pracownia hutnicza), i w Łanach, powiat
kędzierzyńsko-kozielski (osada).
W poznanie kultury lateńskiej na Górnym Śląsku udział wnieśli również Marek
Gedl, który przebadał cmentarzysko w Kietrzu, powiat głubczycki, jedno z większych w Europie Środkowej, oraz Jan Chochorowski, odkrywając pojedynczy grób
w Kornicach, powiat raciborski. Nowych danych do poznania omawianego okresu
dostarczyły badania Marka Bednarka prowadzone sukcesywnie od 1985 roku kolejno na osadach w Roszowickim Lesie, powiat kędzierzyńsko-kozielski (trzy stanowiska), Łanach, Dzierżysławicach, powiat prudnicki, Szonowie, powiat głubczycki,
i na koniec w latach 2007–2012 ponownie w Nowej Cerekwi.
Uzupełnieniem prac wykopaliskowych były badania powierzchniowe, które
również znacznie wzbogaciły bazę źródłową (m.in.: Zbigniew Bagniewski, Barbara
Czerska, Jan Chochorowski, Wojciech Blajer, Marek Gedl, Marek Bednarek, Krzysztof
Spychała, Klemens Macewicz, Marta Połtowicz).
Materiały z badań powierzchniowych oraz z badań wykopaliskowych znajdują
się w zbiorach i archiwach: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum w Raciborzu, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Górnośląskie osadnictwo kultury lateńskiej zostało w szerokim zakresie
uwzględnione w monografii pt. Osadnictwo celtyckie w Polsce, opracowanej przez
Zenona Woźniaka (1970). Praca ta należy do najważniejszych publikacji dotyczących tej kultury w Europie. Autor w swym dziele zebrał i wszechstronnie opracował
wszystkie dostępne materiały znane na początku lat 60. Nowe źródła pozyskane
w latach 70. i później były sukcesywnie wykorzystywane w kolejnych jego opracowaniach, jednak nie wyczerpywały one całego potencjału informacji w nich zawartej. Pojawiały się również artykuły poruszające problematykę kultury lateńskiej
na Górnym Śląsku innych badaczy (Jan Chochorowski, Kazimierz Godłowski), które
bazowały głównie na wcześniejszych ustaleniach Z. Woźniaka. Ostatnim większym
opracowaniem wykorzystującym również starsze materiały, przede wszystkim jednak nowe pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w 2. połowie lat 80. i na początku lat 90., była dysertacja doktorska M. Bednarka z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Kultura lateńska na Górnym Śląsku.
W powstawaniu pradziejowych zjawisk osadniczych istotną rolę odgrywało
środowisko przyrodnicze. Warunki środowiska naturalnego z jednej strony ograniczały możliwości zasiedlania, z drugiej zaś mogły mieć decydujące znaczenie jako
siła napędowa przebiegu i kierunku procesów osadniczych, np. w przypadku zajmowania łatwych do uprawy i wydajnych gruntów lub miejsc obfitujących w złoża
surowców. Pojawienie się Celtów (kultury lateńskiej) na Górnym Śląsku też nie było
kwestią przypadku.
Górnośląska grupa kultury lateńskiej zajmuje wyraźnie rysujący się, zwarty obszar osadniczy obejmujący Płaskowyż Głubczycki z przylegającymi do niego od
wschodu i północnego wschodu fragmentem Kotliny Kozielsko-Raciborskiej (część
położona po lewej stronie biegu Odry) oraz krawędzią Równiny Niemodlińskiej
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od północnego zachodu. Z obszarem tym związane są również punkty osadnicze położone na północnych Morawach, w wąskim pasie przygranicznym, który
badacze czescy zaliczają do Płaskowyżu Głubczyckiego. Łącznie mamy zarejestrowanych prawie 300 miejsc, na których stwierdzono materialne pozostałości
po Celtach (ryc. 3).
Cały omawiany obszar osadniczy rozpada się na dwie wyraźne części: północną
i południową, rozdzielone garbem wododziałowym pomiędzy dorzeczem Psiny
a południkowo ukierunkowanymi dopływami Odry, uchodzącymi do niej powyżej
Osobłogi. Z północną strefą wiążą się 122 stanowiska, z których dokładną lokalizację
ma prawie 80. Pozostałe nie mają takiej lokalizacji ze względu na niekompletne
źródła archiwalne. Generalnie są one rozmieszczone w pasie rozciągającym się od
górnego biegu Białej na zachodzie do Odry na wschodzie. W pasie tym stanowiska
tworzą sześć wyraźnie rysujących się skupisk oddzielonych od siebie przestrzeniami
pozbawionymi śladów osadnictwa. Południową partię strefy osadniczej oddziela od
poprzedniej (północnej) nie zasiedlony garb wododziałowy o szerokości 5–10 km,
przecinający równoleżnikowo cały Płaskowyż Głubczycki. W partii tej wystąpiło 147
stanowisk, a z nich ponad 100 ma dokładną lokalizację, pozostałe natomiast wiązane są ogólnie z miejscowościami. Osadnictwo w tym rejonie jest zwarte, stanowiska
są równomiernie rozmieszczone, brak jest wyraźnych pustek osadniczych, co było
prawdopodobnie wynikiem intensywniejszego zasiedlenia tego obszaru oraz dogodniejszymi warunkami przyrodniczo-geograficznymi. W obu partiach stanowiska
układają się wzdłuż głównych rzek i ich dopływów.
Na całym omawianym obszarze występowania stanowisk kultury lateńskiej odległości między nimi w skupieniach są niewielkie i wynoszą najczęściej 400–800
m. Nie wiemy jednak, jak wyglądałby ten obraz w rozbiciu na fazy osadnicze, gdyż
należy przyjąć, że istniejące osady nie musiały pochodzić z tego samego czasu,
co stwierdzono w kompleksie osadniczym w Roszowickim Lesie, na stanowiskach
6, 11 i 29. Wydaje się, że mieszkańcy potencjalnych osad posiadali dostatecznie
duże obszary do zagospodarowania i nie byli zmuszeni do zajmowania głębszych
przestrzeni wododziałowych, stąd widoczne są dzisiaj tzw. pustki osadnicze, przedzielające wspominane skupiska stanowisk. Wiązało się to zapewne z niewielkim
napływem ludzi, którzy osiedlili się na Górnym Śląsku.
Rozpatrując rozmieszczenie punktów osadniczych na tle konkretnych elementów środowiska geograficznego, możemy wskazać na pewne prawidłowości w wyborze odpowiednich miejsc na zasiedlenie. O takim a nie innym wyborze decydował
nie jeden konkretny element, lecz cały ich zespół składający się na ogólnie pojęte
środowisko naturalne. Trzeba o tym pamiętać, wskazując na preferencje siedliskowe.
O zasięgu osadnictwa będącego podstawą wyznaczenia regionu górnośląskiego zadecydowały utwory budujące wierzchnie nawarstwienia, stanowiące zarazem
podłoże glebowe. Wybierano żyzne gleby wytworzone z lessów i utworów lessowatych (głównie czarnoziemy i gleby brunatne), zatrzymując się przed barierą, jaką
była strefa słabych piasków gliniastych (bielice) oraz obszary podgórskie. Najchętniej
zajmowano tereny z pogranicza dolinno-wysoczyznowego, wybierając płaskie lub
tylko nieznacznie eksponowane krawędzie wysoczyzn oraz stoki wzniesień łagodnie opadające w kierunku cieków wodnych. Preferowano miejsca, które zapewniały
łatwy dostęp do wody i zarazem zabezpieczały przed ewentualnymi powodziami.
Trafność wyboru takich miejsc można było zaobserwować w czasie powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Okazało się wtedy, że kompleks osadniczy w Roszowickim
Lesie, posadowiony w dolinie, ze względu na to, że wybrano niewielkie podłużne
wyniesienie na dnie doliny, nie został zalany wodami wezbranej Odry. Pomijano
partie wysoczyzn pozbawione źródeł wody. Na liniowy układ stanowisk wpłynęło
silne rozczłonkowanie płaskowyżu przez głębokie doliny oraz garby wododziałowe.
Obecnie obszary, na których wystąpiło osadnictwo kultury lateńskiej, są zasadniczo bezleśne, objęte prawie w całości intensywną gospodarką rolną. Pierwotnie były to tereny zajęte przez grądy, miejscami lasobory, a w dolinie Odry – łęgi
i niekiedy olsy. Obok tego zapewne istniały obszary trwale wylesione, porośnięte
murawami i krzewami kserotermicznymi (np. wrzosami).
Dotychczasowe badania archeologiczne na Górnym Śląsku wykazały, że jedynym rodzajem osad były osady otwarte, pozbawione jakichkolwiek trwałych
umocnień obronnych. Pierwsze z nich (m.in. osada w Roszowickim Lesie, stan. 6)
powstały na początku IV w. przed Chr., a ostatnie funkcjonujące zostały opuszczone pod sam koniec II w. przed Chr. (m.in. osada w Roszowickim Lesie, stan. 29,
w Nowej Cerekwi, stan. 4).
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Ryc. 4. Nowa Cerekwia. Rozplanowanie
fragmentu osady według B. Czerskiej
z uzupełnieniami autora

O wielkości osad na Górnym Śląsku możemy wnioskować ze źródeł pochodzących z badań powierzchniowych oraz wykopaliskowych. Oczywiście należy zdawać
sobie sprawę, że powierzchniowa penetracja stanowiska daje wyniki pośrednie,
nie zawsze adekwatne do rzeczywistości, a zależne w głównej mierze od stopnia
zniszczenia warstwy kulturowej np. głęboką orką. Badania J. Chochorowskiego i M.
Gedla prowadzone w dorzeczu Psiny i Troi dostarczyły danych o istnieniu 5 dużych
osad. Są to: w powiecie głubczyckim Boguchwałów, stan. F; Lubotyń, stan. 50;
Michałowice, stan. 1 i 2, oraz w powiecie raciborskim Pietrowice Wielkie, stan. 8;
Samborowice, stan. 7 i 8/B.
Danych bezpośrednich o wielkości, zabudowie i rozplanowaniu osad dostarczyły metodycznie prowadzone szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe.
Dotychczas prowadzono je w Dzierżysławicach, Łanach, Nowej Cerekwi, Roszowickim Lesie, stan. 6, 11 oraz 29; Sułkowie i Szonowie. Badania wykopaliskowe
wskazują na istnienie dwóch rodzajów osad: dużych typu Nowa Cerekwia oraz
małych w rodzaju m.in. Roszowickiego Lasu, Łanów czy Szonowa. Ta druga grupa – jak się wydaje – dominowała w krajobrazie osadniczym Górnego Śląska, co
potwierdzają również badania powierzchniowe.
Z przebadanych osad tylko osada w Nowej Cerekwi należy do typowo wielodworczych. Z badań z okresu międzywojennego zachowały się wzmianki o odkryciu pieca garncarskiego, 11 domów, 6 jam i paleniska. Po wojnie odkryto kolejnych
10 domów, ziemiankę, 7 jam, wolno stojące palenisko, czworoboczny obiekt kultowy z grobem popielnicowym wewnątrz (ryc. 4).
Analizując rozplanowanie zabudowy, zwrócono uwagę na ukształtowanie terenu. Osadę w Nowej Cerekwi założono na długim wzgórzu o szerokim i stosunkowo
płaskim wierzchołku (ryc. 5). Jest to położenie wyjątkowe w porównaniu z innymi
znanymi osadami. Pod zabudowę wybrano część przywierzchołkową oraz łagodnie
opadające górne partie stoków. Dopatrywanie się jednak regularnych kształtów całej osady na dostępnym dla nas wycinku terenu wydaje się niemożliwe. Wynika to

Ryc. 5. Nowa Cerekwia. Wzgórze zajęte
przez osadę celtycką. Zaznaczony teren
wykopalisk
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Ryc. 6. Nowa Cerekwia. Figurki wotywne
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Ryc. 7. Nowa Cerekwia.
Monety celtyckie z osady

głównie z tego, że odkryto jedynie obiekty zagłębione w calec, natomiast nie znamy ani jednego obiektu posadowionego na powierzchni ziemi i zakładamy, że dysponujemy niekompletnymi danymi dotyczącymi zabudowy osady. Dalszą trudność
stanowią różnice chronologiczne, które mogą istnieć pomiędzy poszczególnymi
budynkami. W wypadku, gdy wynosiły one tylko kilkadziesiąt lat, mogą być trudne
do uchwycenia w materiale archeologicznym, niemniej jednak są istotne dla oceny
liczby równocześnie zamieszkiwanych domostw i ich rozplanowania. Dodatkową
trudność stanowi brak pewnych kryteriów rozróżnienia budynków mieszkalnych
i gospodarczych. Dużym minusem w naszych rozważaniach jest brak kompletnej
dokumentacji terenowej z badań międzywojennych.
Rozpatrując zabudowę w Nowej Cerekwi, należy przyjąć, że między domostwami musiały przebiegać ciągi komunikacyjne, których fragmentu możemy się
dopatrywać przy zewnętrznej stronie obszaru zabudowanego w południowo-wschodniej partii osady. Widać tu pewną prawidłowość w liniowym układzie budynków, które były podobnie zorientowane dłuższą osią. Jak się przypuszcza, ich
ściany frontowe były zwrócone w kierunku ewentualnej drogi. W innej części osady,
na północnym wschodzie, zabudowa sprawia wrażenie rozproszonej.
Patrząc na plan zabudowy tej osady, należy zwrócić uwagę na bliskie sąsiedztwo niektórych budynków, a mianowicie nr 1 i 2 oraz nr 5 i 6. Bardzo mała odległość
(5 m) między nimi może sugerować istnienie różnic chronologicznych w ich powstaniu. Być może, mamy tu do czynienia z dwiema fazami budownictwa. Niestety,
mało charakterystyczny materiał zabytkowy z ich wypełnisk nie daje podstaw, by tę
hipotezę uzasadnić. Pewną przesłankę na stosowanie praktyki budowania nowego
domu w bliskim sąsiedztwie starego mogą dostarczyć budynki 16 i 18. Materiał
zabytkowy z wypełniska budynku 16 wskazuje, że mógł on być wybudowany pod
koniec IV stulecia i użytkowany jeszcze w III stuleciu przed Chr., natomiast budynek
18 generalnie funkcjonował w II stuleciu. Mamy więc do czynienia z dwiema fazami
zabudowy. Oczywiście można byłoby wskazać jeszcze inne przykłady różnic chronologicznych w powstaniu i użytkowaniu odkrytych na osadzie w Nowej Cerekwi
obiektów. Przy uwzględnieniu różnic czasowych zabudowa osady wydaje się dość
rzadka i w sumie nieregularnie rozrzucona. Rozważania na temat pełnego oblicza
tej osady komplikują zniszczenia, jakich dokonano w okresie międzywojennym
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przez wybieranie w tym miejscu bazaltu. Nie wiadomo, na jakim etapie dokonanych już zniszczeń przystąpiono do ratowania tego, co pozostało. Pośpiech i metody badawcze stosowane w tym okresie też nie zapewniły kompletności znalezisk.
Osada ta przez dziesięciolecia była traktowana, ze względu na wielkość, a także
bogactwo i różnorodność znalezionych na niej zabytków ruchomych, jako wyjątkowa. Przypisywano jej wiele funkcji, m.in. centrum politycznego, gospodarczego,
był długi okres, w którym widziano w niej niesłusznie nawet oppidum. Dziś można
jej jeszcze dodatkowo przypisać, na podstawie ostatnich odkryć, rolę ośrodka kultowego, po którym pozostały małe, wykonane z brązu, wotywne figurki antropoi zoomorficzne, głównie ptaków (ryc. 6). Nikt nawet nie podejrzewał, że pełniła ona
również funkcję ważnego ośrodka handlowego w wymiarze europejskim. Prawie
300 monet znalezionych dotychczas na stanowisku dobitnie za tym przemawia.
Były to złote statery typu Nike (głowa bogini w hełmie) oraz ich pocięte fragmenty; mniejsze nominały 1/3, 1/8, 1/24 część statera typu Atena Alkidemos (ryc. 7)
z postacią bogini trzymającej w jednej ręce tarczę, a w drugiej oszczep, srebrne
obole typu Roseldorf z wizerunkiem galopującego konia oraz pojedyncze, typu „mit
Stern” z koniem oraz widoczną nad nim gwiazdą. Niezwykle cenne są znaleziska
monet greckich z Sycylii i południowej Italii, a nawet z dalekiej nadczarnomorskiej
Olbi. Z Sycylii są to monety brązowe Hierona II, tyrana Syrakuz, oraz pentonkion
Mamertynów z Messyny. Z południowej Italii pochodzi moneta wybita w mieście
Kroton. Listę monet greckich na razie zamyka fragment tetradrachmy Filipa II. Złote
i srebrne monety celtyckie pochodziły prawie wyłącznie z mennic plemienia Bojów.
Warto również wspomnieć o znalezieniu kilkudziesięciu niewielkich fragmentów sztabek złotych, z których część odpowiadała wagowo nominałom monet wykonanych z tego surowca. Może był to kruszec przygotowany do produkcji monet,
a może stosowany zamiennie z monetami środek płatniczy, który w zestawieniu
z tajemniczymi półkulistymi krążkami z brązu, znalezionymi również na osadzie
w Nowej Cerekwi, spełniał taką samą rolę, jak one. Podobieństwo znalezisk, charakter i położenie osad w Nemčicach na Morawach i w Roseldorf w Dolnej Austrii
wręcz idealnie pasują do osady w Nowej Cerekwi. Mielibyśmy tu więc do czynienia
z najdalej na północ wysuniętą małą faktorią, kontrolującą szlak handlowy (tzw.
bursztynowy) łączący południe Europy (Italię) przez Bramę Morawską z północą
zdominowaną przez plemiona germańskie. Żałować tylko należy, że nastały wydarzenia, które zmusiły celtyckich mieszkańców do opuszczenia Górnego Śląska.
Może rozbudowana już osada w Nowej Cerekwi rozrosłaby się z upływem czasu
w oppidum podobnie jak to było np. w Manching w Bawarii.
Obserwacje poczynione ostatnio pozwalają przyjąć, że wokół centralnej osady na wzgórzu istniał rodzaj przysiółków. Jeden z nich położony jest ok. 300 m
na północny wschód, na cyplu tego samego wyniesienia, co przebadana osada.
Na polach odkryto dużą liczbę fragmentów naczyń glinianych porzuconych przez
mieszkańców mających tam swoje domostwa. Może istnieją kolejne takie miejsca.
Wyjaśnienie tego wymaga jednak podjęcia dalszych badań wykopaliskowych zarówno na głównej osadzie, jak i na jej najbliższym zapleczu.
Pozostałe badane na Górnym Śląsku osady należą do niewielkich założeń
o czytelnym układzie przestrzennym. W Łanach wystąpił jeden obiekt mieszkalny oraz towarzyszące mu dwa mniejsze słabiej zachowane. Tworzyły one zwarty
kompleks i stanowiły zagrodę. Zakres prac wykopaliskowych przeprowadzonych
w Roszowickim Lesie, stan. 6, pozwolił na uchwycenie wszystkich elementów zabudowy (ryc. 8). Analiza ich rozmieszczenia wskazuje na przemyślany i z góry założony
układ poszczególnych obiektów. Stanowią one zespoły powiązane funkcjonalnie.
Generalnie możemy wydzielić część mieszkalną z dużym budynkiem (25 m²) z jamą
paleniskową wewnątrz oraz dwoma znacznie mniejszymi w sąsiedztwie. Części zachodnią i południową osady przeznaczono na działalność produkcyjną. Do najważniejszych obiektów, które tu odkryto, należał piec garncarski z jamą przypiecową.
Z działalnością pracowni garncarskiej związane też były jama – magazyn gliny, kolejny mały budynek oraz jamy, które kopano najprawdopodobniej w celu zdobycia
składników potrzebnych do masy garncarskiej. Analiza elementów zabudowy pozwala na stwierdzenie, że osada w Roszowickim Lesie, stan. 6, należała do typu osad
jednodworczych o rozbudowanym zapleczu gospodarczo-produkcyjnym. Podobny
układ z podziałem na część mieszkalną z wyróżniającym się wielkością budynkiem
oraz na część gospodarczą stwierdzono na sąsiednich stanowiskach: 11 oraz 29.
Do rzadkich odkryć w skali nie tylko Śląska, ale i Europy Środkowej należy
pracownia hutnicza w Sułkowie. W skład jej zabudowy wchodziły budynek miesz-
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Ryc. 8. Roszowicki Las, stanowisko 6.
Rozplanowanie zabudowy osady:
B – budynek,
j – jamy gospodarcze,
PG – piec garncarski,
PH – piec hutniczy

kalny oraz leżący na północ od niego kompleks jam związanych z produkcją żelaza.
Między nimi istniała wyraźna przerwa. Taki układ przestrzenny narzucały wymogi
technologiczne i potrzeby produkcyjne.
Najciekawszą kategorię źródeł związanych z zabudową osad stanowią budynki.
Na Górnym Śląsku do tej pory przeprowadzono badania na 8 osadach kultury lateńskiej, gdzie uchwycono wyraźne ślady zabudowań. Stwierdzono występowanie
budynków w mniejszym lub większym stopniu wgłębionych w ziemię. Głębokość
ta mogła wynosić od kilku do kilkunastu cm i budynki te traktujemy jako naziemne,
ponieważ taka głębokość nie miała znaczenia konstrukcyjnego. Do nich zaliczymy
m.in. budynek 2 na stanowisku 6 oraz budynek 1 na stanowisku 29 w Roszowickim
Lesie. Obok wspomnianych wystąpiły również takie, które wkopane były w calec
na głębokość od 30 do 70 cm. Obiekty tego typu dominują na osadach górnośląskich. Traktowane są jako półziemianki. Dotychczas odkryto tylko jedną ziemiankę
wkopaną w calec na głębokość 1,3 m (1,7 m licząc od współczesnej powierzchni
pola). Miała ona dach w formie szałasu. Był to obiekt 4 w Nowej Cerekwi.
O stopniu zagłębienia budynków w dużej mierze decydowało środowisko –
poziom wód gruntowych oraz charakter utworów stanowiących calec. Daje się
zauważyć pewna prawidłowość, mianowicie na terenach dolinnych (Dzierżysławice, Roszowicki Las) dominują obiekty nieznacznie zagłębione w calec, natomiast
w okolicach wyżej położonych (Nowa Cerekwia, Sułków, Szonów) widzimy dowolność w zagłębianiu. W drugim przypadku pozwalał na to nie tylko niski poziom
wód gruntowych, ale głównie calec, który stanowiły utwory lessowe. Nie było problemu z osuwaniem się ścian po wysuszeniu.
Budynki miały podłogi płaskie i wypoziomowane. Powierzchnia ich wynosiła
średnio od 17 do 25 m². Tylko budynek w Roszowickim Lesie, na stan. 29, miał
ponad 40 m² powierzchni użytkowej i należy on do największych w skali Europy
Środkowej. Kształt wszystkich budynków jest prostokątny. Osią dłuższą były orientowane po linii wschód–zachód, a tylko nieliczne po linii północ–południe.
Na osadach kultury lateńskiej badanych na Górnym Śląsku jako jedyna wystąpiła konstrukcja zrębowa ścian, co jest potwierdzeniem prawidłowości zauważonych
w budownictwie na innych terenach omawianej kultury. Za taką konstrukcją przemawia fakt, że na linii ścian nie dostrzeżono śladów po słupach. Poza tym ślady pozostawione po konstrukcji zrębowej występują dość powszechnie w wypełniskach
obiektów w postaci klinowatych odcisków na polepie, którą wypełniano szczeliny
między belkami. Dachy były dwuspadowe, wsparte na sochach, po których zachowały się negatywy jam posłupowych na osi budynku. W II w. przed Chr. pojawia
się konstrukcja dachu, która nie pozostawiła po sobie śladu. Zaobserwowano to
w Nowej Cerekwi (budynek 16) i w Roszowickim Lesie, stan. 29. Domyślać się tu
można konstrukcji dachu na półsochy lub krokwiowej.
Możemy przypuszczać, że w gospodarce ludności kultury lateńskiej na Górnym
Śląsku dominującą rolę odgrywało rolnictwo. Sądzi się tak na podstawie walorów
środowiska geograficznego i przyrodniczego charakteryzujących rejony osadnictwa
tej kultury. Zbieżność występowania najżyźniejszych gleb i osad nie była przypadkowa. Wyboru dokonano, kierując się przede wszystkim potrzebami rolnictwa,
głównie uprawy ziemi.
Niestety, materiały archeologiczne łączące się z rolnictwem są stosunkowo skąpe. Są to tylko trzy radlice znalezione w Nowej Cerekwi (1 egz.) i w Roszowickim
Lesie (2 egz.). Wzmacniały one pracującą drewnianą część radła, chroniąc je przed
szybkim zużyciem – stępieniem. Stosowanie sprzężajnego systemu obróbki ziemi
za pomocą tego narzędzia poświadczone jest dla mieszkańców osady w Nowej
Cerekwi. Stwierdzono tam zmiany patologiczne na kościach bydła, powstałe na
skutek używania niektórych zwierząt do pracy. Stosowanie radła ciągnionego przez
zwierzęta było możliwe na terenach trwale odlesionych lub odpowiednio przygotowanych tzn. pozbawionych systemów korzennych drzew i krzewów. W przeciwnym razie ulegały one złamaniu przy natrafieniu na przeszkody. Karczunek lasów
i usuwanie korzeni były możliwe dzięki siekierom powszechnie stosowanym w kulturze lateńskiej. Z Górnego Śląska siekiery takie znamy z Nowej Cerekwi. Na tej
osadzie poświadczona jest także uprawa ziemi na mniejszą skalę tzw. ogrodowa.
Była możliwa dzięki małym żelaznym motykom i odpowiednio przyciętym porożom jelenia. Do sprzętu uprawianych zbóż służyły sierpy i półkoski. U Celtów na
Śląsku największym powodzeniem cieszyła się uprawa pszenicy w kilku odmianach,
jęczmienia, prosa, żyta oraz owsa. Siano i zbierano także groch, wykę i tatarkę.
Bogaty wachlarz uprawianych roślin oraz stosowanie ulepszonych narzędzi dowo-
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dzą wysokiego poziomu tej najważniejszej dziedziny gospodarki ludności kultury
lateńskiej, jaką było rolnictwo.
Również interesujących danych dostarczają szczątki zwierząt zarówno udomowionych, jak i dzikich. Wśród materiałów kostnych związanych z osadami kultury
lateńskiej na Górnym Śląsku na pierwszym miejscu plasują się kości bydła. Wymiary
kości wskazują na dwie jego rasy: bydła małego krótkorogiego oraz większego
o rogach wygiętych do przodu, będącego krzyżówką bydła krótkorogiego z pochodnym od tura. Zachowały się kości zwierząt dorosłych, rzadziej 4–6-miesięcznych. Taka struktura uboju wskazuje, że hodowano je dla mleka i jego przetworów,
pozbywając się zwierząt dopiero wtedy, gdy spadała ich wydajność. Na drugim
miejscu plasują się szczątki świni, a dalej drobnych przeżuwaczy – owcy i kozy.
Owce szczególnie były cenione z tego powodu, że obok mięsa i mleka dostarczały
wełny i skór na kożuchy. Stwierdzono również pozostałości dwóch ras koni – małego pochodnego od tarpana i większego, który wymiarami odpowiadał dzisiejszym
arabom. Połamane kości udowe, miednicy i inne znajdowane na osadach świadczą, że mięso konia było spożywane. Reprezentowane są również dwie odmiany
psów różniące się wielkością. Z ptactwa domowego zachowały się bardzo nieliczne
szczątki gęsi i kur. Codzienną dietę uzupełniano, okazjonalnie polując na dzikie
zwierzęta. W materiale kostnym na osadach w Nowej Cerekwi i w Roszowickim
Lesie reprezentowanych jest siedem gatunków tych zwierząt: jeleń, żubr lub tur,
sarna, dzik, lis, wydra i wiewiórka. Polowanie na zwierzęta dzikie miało na celu zdobycie nie tylko mięsa, ale również surowców – skór i poroża. Znalezione w Nowej
Cerekwi haczyki do wędek wskazują na znajomość rybołówstwa, chociaż pozostałości złowionych ryb nigdzie na badanych wykopaliskowo osadach nie stwierdzono.
Pożywienie codzienne prawdopodobnie uzupełniane było sezonowo zbieraniem owoców roślin dziko rosnących. Z dość szerokiej gamy roślin nadających
się do spożycia w materiale archeologicznym poświadczone są jedynie orzechy
laskowe, których resztki odkryto w urnach na cmentarzysku w Kietrzu. Łowiectwo,
rybołówstwo i zbieractwo nie odgrywało znaczącej roli w całokształcie gospodarki,
pełniło rolę uzupełniającą, urozmaicało codzienne pożywienie mieszkańców omawianych ziem.
Obok rolnictwa również produkcja rękodzielnicza spełniała ważną rolę w gospodarce na terenach zajętych przez osadnictwo celtyckie. Wytapianie żelaza i wyrób przedmiotów żelaznych miały w okresie lateńskim niewątpliwie największe
znaczenie ze wszystkich gałęzi wytwórczości. W tej dziedzinie wskazuje się najczęściej na działanie wyspecjalizowanych grup rzemieślników: hutników-dymarzy
oraz kowali.
Do czynników mających wpływ na lokalizację stanowisk związanych z produkcją dymarską należą warunki środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim
dostępność złóż rudy żelaza, lasów, z których czerpano drewno na paliwo, oraz złóż
gliny wykorzystywanej do budowy pieców dymarskich.
Na Górnym Śląsku w obrębie zwartego osadnictwa kultury lateńskiej złoża rud
limonitowych występują m.in. w dolinach Odry i Cyny. Do budowy pieców dymarskich wykorzystywano miejscowe złoża gliny. Płaskowyż Głubczycki w rejonach
stwierdzonej działalności dymarskiej jest dziś zasadniczo bezleśny, ale w okresie
lateńskim powierzchnia lasów była na tyle wystarczająca, że nie ograniczała tej
wytwórczości. Ślady produkcji żelaza wystąpiły dotychczas na wszystkich badanych
osadach w postaci żużla. Jest to zjawisko typowe dla większości osad w Małopolsce, w Czechach i na Morawach. Natomiast ze śladami bezpośredniej działalności
produkcyjnej mamy do czynienia w Sułkowie, w postaci pracowni z urządzeniami
dymarskimi, w Roszowickim Lesie, na stan. 6, oraz w Nowej Cerekwi, gdzie odkryto
pojedyncze piece. Charakterystyczny dla hutnictwa lateńskiego na Śląsku i na terenach sąsiednich był gliniany piec szybowy z kotlinką wkopaną w grunt. Ten typ
pieca charakterystyczny dla kultury lateńskiej z Europy Środkowo-Wschodniej ma
niewyjaśnione do końca pochodzenie. R. Pleiner wywodził go z kręgu celtyckiego,
ale nie jest wykluczone, że koncepcja tego pieca była przedceltycka i mogła być
dziełem plemion miejscowych, zamieszkujących w okresie halsztackim środkową
i zachodnią Europę.
W okresie lateńskim doszło do oddzielenia zajęć dymarza i kowala od pracy na roli. Z Górnego Śląska nie posiadamy narzędzi reprezentujących rzemiosło
kowalskie. Wydaje się jednak, że większość wyrobów metalowych znajdowanych
na osadach i cmentarzyskach była efektem działalności miejscowych kowali wykorzystujących lokalną produkcję żelaza. Warsztaty hutnicze i kowalskie prawdo-
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Ryc. 9. Nowa Cerekwia.
Klamra do pasa

Ryc. 10. Roszowicki Las, stanowisko 6.
Piec garncarski

podobnie produkowały na potrzeby lokalnego rynku. Wielką zasługą ludności celtyckiej było rozpowszechnienie znajomości wytopu żelaza oraz produkcji z niego
gotowych wyrobów daleko poza światem śródziemnomorskim. Obecnie nie każdy
zdaje sobie nawet sprawę, że większość narzędzi pracy stosowanych w rzemiośle
do XIX wieku, a w gospodarstwach domowych do dnia dzisiejszego już w okresie
lateńskim używali Celtowie. Były to m.in. siekiery, dłuta, piły, pilniki, wiertła. Dostępność surowca i stosunkowo łatwa obróbka pozwoliły w krótkim czasie dzięki
Celtom zrobić krok milowy w rozwoju barbarzyńskiej Europy, przejść z epoki brązu
do właściwej epoki żelaza.
Należy również wspomnieć o śladach brązownictwa, które stwierdzono w Nowej Cerekwi, a był to m.in. fragment formy odlewniczej, oraz w Roszowickim Lesie
– tygielek wykonany z gliny z domieszką grafitu. Asortyment wyrobów z brązu
jest w zasadzie ograniczony do ozdób (zapinki, bransolety, naszyjniki), części stroju: kółka, klamry (ryc. 9), gruszkowate końcówki pasów, oraz figurek wotywnych.
Część ich z pewnością była wytworem miejscowych odlewników, a część mogła
pochodzić z importu. Patrząc na te wyroby, możemy po raz pierwszy w pradziejach
mówić o prawdziwej sztuce. Artyści rzemieślnicy umieszczali na nich wyrafinowane motywy zdobnicze nie związane z ich funkcją użytkową. Robili to dla własnej
i odbiorcy przyjemności, wykorzystując różne techniki, np. grawerowanie, ażur, inkrustację, granulację. Zdecydowana większość zabytków znalezionych na osadach
i cmentarzyskach górnośląskich reprezentuje tzw. styl plastyczny. Jest to rodzaj
baroku w sztuce celtyckiej, motywy są wypukłe, plastycznie uformowane, czasami
odczuwa się ich nadmiar, szczególnie widać to na bransoletach noszonych zarówno
przez kobiety, jak i mężczyzn.
Ważnym działem wytwórczości rzemieślniczej Celtów było garncarstwo. Na stanowiskach kultury lateńskiej na Górnym Śląsku odkryto naczynia wykonane przy użyciu
koła garncarskiego obok naczyń wykonanych tylko ręcznie. Powszechnie przyjmuje się,
że ten drugi rodzaj był lepiony przez kobiety w ramach gospodarki domowej. Natomiast pierwszy rodzaj naczyń wiązany jest z produkcją w wyspecjalizowanym warsztacie garncarskim, wykorzystującym koło oraz piece do wypalania. Odkrycie dwukomorowego pieca garncarskiego w Nowej Cerekwi oraz podobnego pieca z obiektami
towarzyszącymi w Roszowickim Lesie (ryc. 10) wskazuje na miejscowy rzemieślniczy
charakter produkcji naczyń. Znajomość koła garncarskiego i technika formowania na
nim naczyń, jak również sam piec do wypalania, przejęte zostały od Greków. Urządzenia te, po raz pierwszy w pradziejach, były wykorzystywane na dużych przestrzeniach
Europy, poza światem śródziemnomorskim, właśnie przez Celtów.
Naczynia produkowane przez rzemieślników na Górnym Śląsku są niezwykle
łatwe do identyfikacji. Wykonywane były w dwu odmianach: jako ceramika stołowa oraz gorszej jakości kuchenna. Pierwsza odmiana charakteryzowała się tym,
że naczynia były wyrabiane z gliny odpowiednio przygotowanej, wyszlamowanej,
bez wyraźnej domieszki schudzającej. Ścianki ich były cienkie, starannie wygła-

120

dzone, a czasami prawie wyświecone przez obtaczanie na szybkoobrotowym kole
garncarskim (ryc. 11). Były bardzo dobrze wypalone w specjalnych piecach, w których temperatura dochodziła czasami do ponad 800˚C. Drugą kategorię stanowiły naczynia o ściankach znacznie grubszych, masywniejszych i mniej starannie
wykończonych. Wśród nich najbardziej charakterystyczne są te, które wykonano
z gliny z domieszką grafitu. To właśnie te tzw. naczynia grafitowe pozwalają archeologom na szybką identyfikację kulturową zespołów, w których występują. Wśród
nich najbardziej typową formą były naczynia situlowate (wiadrowate) o szerokim
wylewie i prostych zwężających się w kierunku dna ściankach bocznych. Miały
one wałeczkowato pogrubioną krawędź wylewu, były zdobione w górnej części
poziomym pasmem odcisków wykonanych najczęściej C-kształtnym stempelkiem,
poniżej którego brzusiec na całej wysokości był pokryty pionowymi liniami rytymi, wykonanymi narzędziem grzebykowym (ryc. 12). Gdy do tych cech dodamy
błyszczącą metalizującą powierzchnię, jaką uzyskiwano dzięki grafitowi dodanemu
do masy garncarskiej, to mamy niepowtarzalne naczynia, jednoznacznie kojarzone
z produkcją celtycką w środkowej Europie. Te naczynie były również bardzo dobrze
wypalone w tych samych piecach, co cienkościenne naczynia stołowe. Nie wykluczamy także produkcji na osadach górnośląskich drewnianych naczyń klepkowych,
które uzupełniały asortyment naczyń glinianych. Wynaleziono je i chętnie używano
właśnie w świecie celtyckim.
W dotychczasowych wynikach badań na osadach mamy poświadczone tkactwo (ciężarki i przęśliki), obróbkę poroża, rogów i kości, obróbkę drewna. Wytwórczości tych nie traktuje się w kategoriach rzemieślniczych, a raczej jako produkcję
na potrzeby własne – domowe. Nie możemy wykluczyć również zajmowania się
eksploatacją solanek w rejonie Ściborzyc Wielkich, gdzie występują źródła słone.
Wymagane są jednak dalsze badania, które by to potwierdziły.
Ludność kultury lateńskiej na Górnym Śląsku nie była samowystarczalna w produkcji dóbr materialnych. Zaspokajanie własnych potrzeb drogą importu wynikało często z braku niektórych surowców. Żaden archeolog nie będzie dopatrywał
się miejscowej produkcji np. bransolet z sapropelitu, wiedząc, że jego złoża były
eksploatowane w okresie lateńskim w rejonie Pragi (Czechy). Tam odkryto pracownie obróbki tego surowca z dużą ilością odpadów produkcyjnych, półsurowca
i gotowych wyrobów. Sprawa się trochę komplikuje, gdy zaczynamy rozpatrywać
np. wykorzystanie grafitu do produkcji naczyń. Najprościej byłoby przyjąć, że importowano go również z południa. Z takim wnioskiem często możemy spotkać
się w literaturze. Na Płaskowyżu Głubczyckim złoża zawierające grafit występują
w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w rejonie Gościęcina i Borzysławic, a na południu w okolicy Dzierżysławia. Czy korzystano z miejscowych złóż, czy też przywożono surowiec z odległych rejonów Moraw lub Czech? Bez badań terenowych
i specjalistycznych analiz nie da się na to pytanie dziś wiarygodnie odpowiedzieć.
Szacowana w tonach ilość grafitu potrzebnego do produkcji naczyń na Górnym
Śląsku raczej przemawia za wykorzystaniem miejscowych złóż tego surowca.
Zdecydowana większość wyrobów kultury materialnej ma charakter interregionalny. Kultura ta była bardzo silnie zunifikowana, na dużych przestrzeniach Europy
znajduje się podobne, czy też prawie identyczne wyroby. Były one produkowane
na dużą skalę głównie dla licznej i szybko bogacącej się arystokracji – wojowników.
Fibule, bransolety, broń oraz inne wyroby znajdowane powszechnie w grobach,
rzadziej na osadach, znalazły się w obiegu handlowym bez udziału ich wytwórców,
ale też brana jest pod uwagę wędrówka specjalistów – producentów, z jednego
ośrodka do drugiego. Szybko zmieniająca się moda, głównie na ozdoby stroju,
powodowała, że ich wytwórcy mieli pełne ręce roboty, a obecnie archeolodzy
dzięki nim mają podstawę do ustaleń chronologicznych.
Każdy kolejny sezon badań archeologicznych dostarcza nowych informacji dotyczących udziału Celtów górnośląskich w tworzeniu niezwykle bogatego oblicza
kultury w tym regionie.
Niezwykle ciekawym przejawem pobytu Celtów na Górnym Śląsku jest obrządek pogrzebowy. Dla archeologa odsłonięty grób jest tylko materialną formą
panującego obrządku. W przeważającej mierze stanowi on wyraz ostatniego aktu
całej ceremonii, a mianowicie złożenia zmarłego w grobie i odpowiedniego jego
wyposażenia. Czasami tylko czytelne są pewne czynności poprzedzające moment
złożenia ciała do grobu, jak choćby proces ciałopalenia, który stanowi etap obrządku poprzedzający sam pochówek. Sfera wierzeń i wyobrażeń związanych ze
śmiercią pozostaje poza zasięgiem naszych możliwości interpretacyjnych Dzięki
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Ryc. 13 Kietrz.
Grób szkieletowy wojownika celtyckiego
(nr 1699) oraz jego wyposażenie

jednak temu, że Celtami stosunkowo wcześnie zainteresowali się pisarze starożytni, dotrwały do naszych czasów krótkie przekazy o ich poglądach na te sprawy.
Wierzono w reinkarnację duszy i jej nieśmiertelność. Cezar pisał, że według nauki
druidów „dusze nie umierają, lecz wchodzą w inne ciała”. Lukan natomiast zanotował, że „.śmierć jest tylko środkiem drugiego życia”. Widział on w tym główne źródło
odwagi wojowników celtyckich. Głęboka wiara w nieśmiertelność duszy, połączona
z wizją wiecznego szczęśliwego bytu w zaświatach, sprzyjała pobudzeniu odwagi
i pogardy śmierci u Celtów. Odbijała zapewne swe piętno także na obrządku pogrzebowym, formie grobu, stanie zachowania jego wyposażenia, a także na charakterze całego cmentarzyska.
Odkryte groby leżą w południowo-wschodniej części Płaskowyżu Głubczyckiego, nad Psiną i Troją oraz ich niewielkimi dopływami. Występują na obszarze
dość zwartego osadnictwa omawianej kultury. Tę koncentrację występowania
pochówków tutaj, a zupełny ich brak na innych terenach, gdzie osadnictwo jest
równie intensywne, tłumaczyć trzeba stanem badań oraz specyfiką panującego
w tym czasie obrządku. Groby praktycznie są nierozpoznawalne w czasie badań
powierzchniowych. Na wszystkie znane dotychczas natrafiono przypadkowo podczas prac ziemnych.
O cmentarzysku w prawdziwym tego słowa znaczeniu możemy mówić jedynie
w Kietrzu, gdzie odkryto 37 grobów. W pozostałych miejscach, np. w Baborowie,
Dzielowie, Kornicach, Samborowicach, natrafiono jedynie na pojedyncze groby.
Analiza cmentarzyska w Kietrzu oraz pochówków z innych miejscowości pozwala przyjąć, że na Górnym Śląsku istniał pewien system wierzeń i złożony obrządek pogrzebowy. Od samego początku pojawienia się osadnictwa celtyckiego
występują groby szkieletowe (znamy 18) oraz ciałopalne popielnicowe (znamy 19),
w których spalone szczątki zmarłego składano do naczynia-popielnicy. Nieco później pojawiały się również groby ciałopalne jamowe (8), w których resztki stosu
i przepalone kości były rozsypywane na dnie jamy grobowej.
W grobach szkieletowych zmarłego układano w jamie w pozycji wyprostowanej na wznak z rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Głowa prawie zawsze skierowana
była na północ, a nogi na południe. Jama grobowa była z reguły głębsza od jam
grobów ciałopalnych, częste są głębokości poniżej 1 m, a w Samborowicach głębokość dochodziła do 2 m. Jamy miały w zarysie kształt prostokątów o zaokrąglonych narożnikach. Wielkością często odbiegały od wzrostu zmarłego. Grób 1486
w Kietrzu miał wymiary 130 × 260 cm, a grób 1700 na tym samym cmentarzysku
odpowiednio 130 × 290 cm. Większość jednak jam grobowych odpowiadała wzrostowi zmarłego. W niektórych grobach zachowały się ślady wskazujące, że zmarłych
chowano w trumnach (cztery groby na cmentarzysku w Kietrzu). Zmarli mieli na
sobie kompletny strój, z którego zachowały się części metalowe – zapinki, bransolety, nagolenniki, elementy pasa, a wojownicy ponadto broń (ryc. 13). Liczba tych
przedmiotów zależała w głównej mierze od stopnia zamożności zmarłego, a tym
samym od jego pozycji społecznej oraz płci. W grobach kobiecych znajdujemy
więcej ozdób, głównie zapinek, natomiast nigdy nie znaleziono w nich broni. Do
niektórych grobów włożono jedno lub dwa naczynia. Składano je w pobliżu głowy zmarłego. W dwóch grobach w Kietrzu odkryto celowo włożone kości świni,
a w jednym przypadku psa.
Wśród 27 grobów ciałopalnych na Górnym Śląsku najliczniejszą grupę stanowią
groby popielnicowe, których jest 19. W grobach popielnicowych szczątki ciałopalenia i wyposażenie zmarłego składano do naczynia, które następnie zakopywano
w jamie o średnicy 40–50 cm i głębokości 45–65 cm. Zdarzały się również jamy
płytsze, w których dno sięgało 31 cm głębokości (grób 1438 w Kietrzu), i głębsze
dochodzące do ok. 100 cm (groby 1305 i 1438 w Kietrzu). Część popielnic przed
zasypaniem przykrywano misami. Wśród tej grupy pochówków dostrzeżono dużą
liczbę grobów bez wyposażenia innego niż ceramika (popielnica). Występuje tu
również duże zróżnicowanie majątkowe. Obok już wspomnianych grobów bez
wyposażenia są takie, które mają dodaną jedną zapinkę, ale są i takie, które w wyposażeniu mają 5 zapinek i 5 bransolet (grób 1305 w Kietrzu).
Poza elementami stroju w grobach popielnicowych, podobnie jak w szkieletowych, zachowały się kości zwierzęce, były to szczątki świni. W dwóch popielnicach
natrafiono na łupinki orzechów laskowych.
Ostatnim rodzajem pochówków odkrytych na Górnym Śląsku są groby jamowe.
Wszystkie odkryto na cmentarzysku w Kietrzu, było ich osiem. Jamy tych grobów były
owalne lub czworokątne i miały wymiary: od 55 × 75 cm do 70 × 150 cm w zarysie

122

poziomym, a głębokości wahały się od 50 do 83 cm. Niektóre groby wielkością,
kształtem i orientacją jamy zbliżone były do szkieletowych, co może sugerować
zmiany w obrządku pogrzebowym w kierunku ciałopalenia w takiej właśnie formie
pochówku. Należy tu podkreślić fakt, że pojawienie się na Górnym Śląsku grobów
jamowych było nieco późniejsze niż szkieletowych i popielnicowych.
Na początku II w. przed Chr. na większości obszarów występowania osadnictwa
celtyckiego w Europie doszło do przemian w obrządku pogrzebowym zmierzających do całkowitego zaniku grobów. Przyjmuje się, że kremacja zwłok była regułą,
a spalone szczątki zmarłego trafiały do rzek, rozsypywane były na powierzchni ziemi
w wybranych miejscach, mogły też być przechowywane w pojemnikach w domach. Domysłów jest wiele, ale żadnego, niestety, nie możemy uznać za pewny
z uwagi na brak odkryć archeologicznych.
Omawiając groby kultury lateńskiej, trudno pominąć związane z nimi czworoboczne i koliste obiekty rowkowe, które odkryto na całym obszarze występowania
tej kultury. Jeden taki obiekt odkryto na osadzie w Nowej Cerekwi. Jego umiejscowienie odbiega nieco od innych tego typu obiektów. Miał kształt czworokątny
i wymiary 6 × 6 m. Był to rowek o szerokości ok. 1 m i głębokości 55–60 cm,
licząc od powierzchni pola. W obrębie rowka odkryto ciałopalny grób popielnicowy. Zabytki znalezione w urnie w postaci trzech zapinek (fibul) wskazują, że
była tam pochowana kobieta, która zmarła w początkach funkcjonowania osady
(ryc. 14). Poza Nową Cerekwią obiekty rowkowe spełniające podobną funkcję, zarówno czworokątne, jak i koliste, wystąpiły na cmentarzysku w Kietrzu. Odkryto
tam trzy obiekty czworokątne i dwa koliste. W dwóch (2068 i 2680) wystąpiły po
dwa groby ciałopalne. Pozostałe nie zawierały śladów pochówków.
Sposób zaznaczania miejsc kultowych rowkami znamy już od neolitu, wywodzi
się on niewątpliwie z religijnych wyobrażeń. Lateńskie groby otaczane czworobocznymi, ewentualnie kolistymi rowkami są wiązane z kultem przodka – herosa, a także
jako odbicie stosunków społecznych. Występujące w Europie Środkowej obiekty
rowkowe otaczały groby wojowników oraz osób „cywilnych”, zarówno mężczyzn,
jak i kobiet. Może nie jest kwestią przypadku znalezienie m.in. małych wotywnych
zoomorficznych figurek odlanych z brązu, głównie ptaków, na terenie osady w Nowej Cerekwi.
Przybyła na Śląsk ludność była już zapewne po przemianach społecznych, które
nastąpiły na przełomie V i IV w. przed Chr. Od IV w. mamy już do czynienia ze społeczeństwem, w którym panuje ustrój demokracji wojennej, ustrój, który wykształcił
się w czasie wielkiej ekspansji celtyckiej. Najwyższą pozycję społeczną ma w nim
nowa arystokracja, czyli wojownicy. Oni na wiecu wybierają władcę (księcia – rixa),
który ma nimi kierować przez jakiś czas, a który nie ma jednak, uchwytnych dla
archeologa, jednoznacznych atrybutów podkreślających jego pozycję w hierarchii
społecznej. Na osadach przeważnie trudno domyślać się pozycji społecznej mieszkańców, patrząc na wielkość i wyposażenie domostw. Na cmentarzyskach hierarchia jest bardziej widoczna. Widzimy wyraźnie pochówki wojowników wyróżniające
się bogatym wyposażeniem zmarłego w broń i ozdoby stroju. Obok takich grobów
są i ubogo wyposażone, czasami w grobie poza popielnicą i resztkami stosu nic
nie znajdujemy. Czy w takim razie są to groby najuboższej części społeczeństwa?
A jeśli tak, to kogo, rolników czy rzemieślników? Wiemy z przekazów Cezara, że
obok wojowników najwięcej do powiedzenia w społeczeństwie celtyckim mieli
druidzi. Zakładamy, że na omawianym terenie ta grupa społeczna też miała swój
udział. Jak w takim razie szukać ich grobów, domostw? Takie i inne dylematy ma
archeolog do rozwiązania, badając osady i cmentarzyska. Nie możemy tu też wykorzystać w pełni wiedzy Cezara o społeczeństwie galijskim (celtyckim) zawartej
w jego pamiętnikach napisanych w połowie I w. przed Chr. Wtedy społeczeństwo
to było już o krok do ustroju niewolniczego.
W początkach wczesnej epoki żelaza Górny Śląsk objęty był osadnictwem
grupy śląskiej kultury łużyckiej. W okresie halsztackim C grupa ta przeżywała
zapoczątkowany jeszcze w epoce brązu ożywiony rozwój. Jednak już w okresie halsztackim D sytuacja uległa do tego stopnia radykalnej zmianie, że mówi
się o załamaniu kultury łużyckiej. Jakie czynniki wpłynęły na zaistniałą sytuację?
Dotychczasowe studia oraz liczne dyskusje nie doprowadziły do jednolitej odpowiedzi na to pytanie.
Gwałtowny zanik osadnictwa kultury łużyckiej łączony jest w literaturze głównie z wypadkami natury politycznej, utożsamianymi z najazdami scytyjskimi, które
szczególnie miały dotknąć najbardziej zaawansowane w rozwoju regiony zajmo-
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Ryc. 14. Nowa Cerekwia.
Grób ciałopalny popielnicowy
z otaczającym go czworobocznym
rowkiem. Na dole urna i zapinki znalezione
na spalonych szczątkach zmarłej kobiety
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wane przez ludność grupy śląskiej kultury łużyckiej, a które nałożyły się na przemiany gospodarczo-społeczne. Podobna sytuacja jak na Górnym Śląsku, a mianowicie porzucenie po okresie halsztackim C długotrwale użytkowanych cmentarzysk
i osad, miała miejsce w północnych Morawach, na obszarze występowania kultury
łużyckiej. Do wytłumaczenia tego zjawiska możemy użyć argumentów badaczy
ukraińskich, zajmujących się dziejami i zachowaniami ludów stepowych w pradziejach. Według nich każdy najazd koczowników pochodzenia azjatyckiego kończył
się eksterminacją większej części ludności miejscowej, która stanęła na ich drodze.
Wynikało to z przyczyn „praktycznych”. Posuwając się wciąż do przodu, bez chęci osiedlenia się na stałe, najeźdźcy nie mogli sobie pozwolić na pozostawanie
za plecami wroga. Taktyka ta, okrutna w swym wymiarze, jak widać, bardzo się
sprawdzała. Nie oznacza to, że wyniszczeniu ulegała cała populacja mieszkańców
terytorium, przez które przeszła nawałnica scytyjska.
Na omawianym obszarze Górnego Śląska znamy jedynie jedno stanowisko
datowane na okres halsztacki. Jest nim cmentarzysko w Kietrzu, które wg M.
Gedla funkcjonowało jeszcze na początku okresu lateńskiego. Jeżeli było cmentarzysko, to musiały funkcjonować osady, z których pochodzili zmarli na nim
pochowani. Ostatnio dokonane ustalenia pozwalają przyjąć, że niewielka populacja ludności kultury łużyckiej przetrwała do V w. przed Chr. Nie wykluczamy
przetrwania grup przedstawicieli kultury łużyckiej w okresie lateńskim, gdy zjawili
się już nowi osadnicy celtyccy. Niestety, nie ma wiarygodnych przesłanek źródłowych, by to potwierdzić.
Pojawienie się kultury lateńskiej na Górnym Śląsku nie było wynikiem rozwoju
miejscowego, lecz następstwem osiedlania się ludności przybyłej z południowego
zachodu czy też z południa. Analiza obrządku pogrzebowego oraz materiałów archeologicznych z osad i cmentarzysk wskazuje na bliskie pokrewieństwo Śląska
z Morawami i Czechami. Jednocześnie wyraźnie są widoczne różnice w obrządku
pogrzebowym w porównaniu z obrządkiem w Słowacji i Austrii.
Jednym z czynników sprzyjających przybyciu nowej grupy ludzi było wcześniejsze poważne osłabienie osadnictwa kultury łużyckiej na Wysoczyźnie Głubczyckiej i terenach sąsiednich. Osadnictwo kultury lateńskiej na Górnym Śląsku
utworzyło zwarty ośrodek zajmujący lessowy obszar pomiędzy Odrą, Osobłogą
i Opawą. Tylko nieliczne stanowiska wykraczają na zachodzie poza Osobłogę. Obszar ten obejmujący ok. 1500 km² otoczony był ze wszystkich stron terytoriami nie
wykazującymi w tym czasie śladów intensywniejszego osadnictwa kultury lateńskiej ani innych kultur (pomorskiej, łużyckiej).
Posiadamy stosunkowo skromną bazę źródłową, by mówić o mobilności bądź
stabilności osadnictwa celtyckiego w granicach grupy górnośląskiej. Dysponujemy w zasadzie tylko niewielką liczbą poznanych grobów, do tego pochodzących
w większości z cmentarzyska w Kietrzu oraz 8 rozpoznanymi osadami (Dzierżysławice, Łany, Nowa Cerekwia, Roszowicki Las, stan. 6, 11 oraz 29, Sułków, Szonów).
Wyniki prac wykopaliskowych pozwalają w zasadzie na wykreślenie ram czasowych
pojawienia się i zaniku omawianej kultury na Górnym Śląsku. Należy dodać, że
najstarsze ślady kultury lateńskiej pochodzą z grobów i datowane są na fazę LT
B1 (początek IV w. przed Chr.) (Ściborzyce Wielkie, Kietrz, Kornice), najmłodsze zaś
pochodzą z osad w Nowej Cerekwi i Roszowickiego Lasu, stan. 29, opuszczonych
na końcu fazy LT C2 (schyłek II w. przed Chr.)
Cmentarzyska kultury lateńskiej zgrupowane są w południowej części Płaskowyżu Głubczyckiego, na pozostałym terenie Górnego Śląska objętym osadnictwem
tej kultury jest ich zupełnie brak. Uważamy, że jest to obraz nie odpowiadający
rzeczywistości, a będący wynikiem stanu badań. Dysponując danymi pochodzącymi głównie z badań powierzchniowych, trudno wypowiadać się o przebiegu
zasiedlania omawianego regionu. Wydaje się, że mógł to być proces, który objął
całą omawianą część Górnego Śląska jedną akcją osiedleńczą. Przemawiać za tym
może datowanie najstarszych osad położonych prawie na przeciwległych krańcach
skupienia górnośląskiego na ten sam okres. Chodzi tu o osadę w Roszowickim
Lesie, stan. 6, oraz w Nowej Cerekwi. Z obu tych osad pochodzą zabytki (zapinki),
które początki powstania tych osad datują na fazę LT B1 (IV w. przed Chr.).
Należy dodać, że strefa północna omawianej grupy kultury lateńskiej na pewnym etapie rozwoju przypuszczalnie weszła w kontakt z ludnością reprezentującą
inne, obce kulturze lateńskiej elementy kulturowe. Dowodzi tego część ceramiki
z Roszowickiego Lasu, która ma odpowiedniki pod względem pewnych cech formalnych w zespołach pomorsko-kloszowych. Mogło do tego dojść nawet jeszcze
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w IV w. przed Chr. Świadczy to o tym, że nowi przybysze celtyccy byli otwarci na
kontakty z sąsiadami. Mogło do nich dochodzić np. w czasie wypraw handlowych.
W Roszowickim Lesie musiała pojawić się osoba, która przyniosła obcą tradycję
lepienia oraz zdobienia naczyń i wtopiła ją w wytwórczość osady. Prawdopodobnie
była to kobieta, gdyż, tak można przyjąć, to kobiety trudniły się tym zajęciem. Ciekawostką jest obecność w tej samej zagrodzie garncarza, który produkował naczynia
w sposób rzemieślniczy w obowiązującym stylu lateńskim.
Kultura lateńska na Górnym Śląsku przeżywała okres niezakłóconego rozwoju
na pewno aż do końca środkowego okresu lateńskiego (do ok. 120 r. przed Chr).
Przypuszcza się, że pod koniec tej fazy musiały nastąpić jakieś wydarzenia, które
doprowadziły do zaniku tutaj osadnictwa kultury lateńskiej. Wydarzenia te nie były
związane z obcą kolonizacją, ale „zmusiły” miejscową ludność celtycką do opuszczenia jej siedzib i doprowadziły do powstania na tym terenie pustki osadniczej
obejmującej co najmniej fazę LT D (I w. przed Chr.), z którego to okresu brak materialnie uchwytnych śladów osadnictwa.
Na czasy załamania się osadnictwa celtyckiego, nie tylko na Śląsku, ale również na sąsiednich Morawach, przypada wielka wędrówka ludów germańskich,
wywodzących się z Jutlandii Cymbrów i Teutonów, na południe Europy. Początki
tej ekspansji przypadają na ok. 120 r. przed Chr. Na pytanie, czy ludność celtycka
sama wcześniej opuściła te tereny na wieść o nadciągającej nawałnicy, czy została
zbrojnie usunięta, na obecnym etapie badań nie można odpowiedzieć. Faktem
jest jednak, że na ostatnich, najpóźniej datowanych osadach w Nowej Cerekwi
i w Roszowickim Lesie nie dostrzeżono zniszczeń, choćby w postaci pożarów. Ten
potencjał ludzki, jaki znajdował się na Śląsku, raczej nie mógł przeciwstawić się
dziesiątkom tysięcy wojowników germańskich. W takiej sytuacji rozsądek nakazywał wycofanie się do pobratymców gdzieś na południe za Bramę Morawską.
Nie można też wykluczyć i takiej sytuacji, w której ludność miejscowa, pomimo
odrębności językowej i etnicznej, przyłącza się do plemion germańskich w ich
wędrówce na południe. Po przejściu Cymbrów i Teutonów osadnictwo kultury
lateńskiej na Górny Śląsk już nie powróciło. Inaczej wyglądała sytuacja na Morawach. Tam po przejściu nawałnicy germańskiej osadnictwo celtyckie odrodziło
się, powstały nowe osady, w tym osady obronne, jak choćby oppidum w Starym
Hradisku.
Na nowo teren zajmowany wcześniej przez Celtów został zasiedlony przez
kulturę przeworską w okresie wczesnorzymskim, przy czym na fazę B1 (1. połowa
I w. po Chr.) można datować, i to w sposób niecałkiem pewny, jedynie niezbyt
liczne i znane głównie z badań powierzchniowych materiały osadowe, natomiast
najstarsze zespoły grobowe (m.in. w Kietrzu) pochodzą dopiero z wczesnego stadium fazy B2, czyli najwcześniej z ostatniego ćwierćwiecza I wieku.
Wcześniejsze kontakty obu kultur, lateńskiej i przeworskiej, w okresie lateńskim
nie rysują się zbyt imponująco. Naczynia ceramiczne przypisywane dawniej kulturze przeworskiej, a pochodzące m.in. z zespołów w Nowej Cerekwi i Roszowickiego
Lasu, w świetle nowych analiz stanowią w istocie integralny składnik kultury lateńskiej. Nie tylko ceramika wykonana przy użyciu koła garncarskiego była domeną
tej kultury, jak dawniej pisano. Dziś wiemy, że obok niej również lepiono wiele
naczyń tylko ręcznie w obrębie zagród, w miarę potrzeb ich mieszkańców. Kontakty ludności kultury lateńskiej i przeworskiej oczywiście musiały istnieć, ale miały
ograniczoną skalę. Niewielka część ceramiki z Nowej Cerekwi ma cechy zbieżne
z cechami ceramiki kultury przeworskiej produkowanej w innych rejonach Polski.
Z osady w Szonowie pochodzi tylko jeden taki fragment naczynia. Nie można tych
śladów wiązać z jakimiś wyraźnymi procesami osadniczymi, jak to miało miejsce na
Dolnym Śląsku. Wynikały one zapewne z kontaktów handlowych, w których Górny
Śląsk (m.in. osada w Nowej Cerekwi) zapewne brał aktywny udział. Ślady te giną
wraz z zanikiem osadnictwa celtyckiego.
W okresie lateńskim datowanym w Europie na ostatnie pięć wieków przed
Chr. przybycie Celtów na Śląsk przyniosło nową jakość kulturową. Po raz pierwszy
wiele zdobyczy cywilizacji śródziemnomorskiej znalazło zastosowanie na naszych
ziemiach. Koło i piec garncarski, żarna rotacyjne, wyrób ozdób szklanych (ryc. 15),
udoskonalone techniki obróbki żelaza, cała gama różnego rodzaju narzędzi – to
tylko niektóre przejęte zdobycze. Celtowie byli pierwszym ludem, który potrafił je
podpatrzeć i umiejętnie wykorzystać dla zaspokojenia własnych potrzeb. Po ich
odejściu na powrót wielu wspomnianych „wynalazków” trzeba było czekać na Śląsku kilka stuleci.

125

Ryc. 14. Nowa Cerekwia.
Fragmenty bransolet szklanych

Literatura

Bednarek M., Celtycki grób ciałopalny z czworobocznym obiektem rowkowym w Nowej Cerekwi, gm. Kietrz, woj. opolskie, „Śląskie
Sprawozdania Archeologiczne” t. 35: 1993, s 495–506.
Bednarek M., Die Latènekultur in Oberschlesien im Lichte der neusten Forschungen. [w:] Kontakte längs der Bernsteinstrasse (zwischen
Caput Adriae und den Ostseegebieten) in der Zeit um Christi Geburt, red. Z. Woźniak, Kraków 1996, s. 267–272.
Bednarek M., Funeral rite of the La Tène Culture in Upper Silesia, [w:] Archeologie Barbarů 2006, Archeologické výzkumy v Jižnich
Čechách, Supplementum 3, red. E. Droberjar, O. Chvojka, České Budĕjovice 2007, s. 303–350.
Bednarek M., Kultura lateńska na tle sytuacji kulturowej Górnego Śląska, „Studia Archeologiczne” t. 31: 1999, s. 117–127.
Bednarek M., La Tène settlement in Upper Silesia: An outline, [w:] Celts on the Margin. Studies in European Cultural Interaction 7th
Century BC – 1st Century AD, red. H. Dobrzańska, W. Megaw, P. Poleska, Kraków 2005, s. 179–185.
Bednarek M., Osada kultury lateńskiej na stan. 11 w Roszowickim Lesie, gm. Cisek, woj. opolskie – wyniki badań z lat 1990–1991,
„Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 34: 1993, s. 195–198.
Bednarek M., 1993, Osada kultury lateńskiej w Roszowickim Lesie, stan. 6, gm. Cisek, woj. opolskie, „Studia Archeologiczne” t. 24:
1993, s. 105–138.
Bednarek M., Osada z okresu lateńskiego na stanowisku nr 29 w Roszowickim Lesie, gm. Cisek, pow. Kędzierzyn-Koźle, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 45: 2004, s 161–175.
Bednarek M., Relations between Silesia and the area of Bohemia and Moravia in the La Tène period in the ligt of recent research,
[w:] Východoslovenský pravek VII, Nitra 2005, s. 184–187.
Bednarek M., Rozpoznawcze badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku nr 10 w Dzierżysławicach, gm. Głogówek,
w 1997 roku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 4: 1998, s. 141–157.
Chochorowski J., Ze studiów nad osadnictwem kultury lateńskiej w dorzeczu Cyny i Troi, „Archeologia Polski” t. 24: 1980, z. 1,
s. 67–86.
Chochorowski J., Grób celtycki ze stanowiska 11 w Kornicach, woj. Katowice, „Silesia Antiqua” t. 28: 1986, s. 97–103.
Czerska B., Badania weryfikacyjne i powierzchniowe w Nowej Cerekwi w powiecie głubczyckim w 1971 roku, „Śląskie Sprawozdania
Archeologiczne” t. 14: 1971, s. 26–32.
Czerska B., Celtycki ośrodek hutniczy w Sułkowie w powiecie Głubczyce, „Studia Archeologiczne” t. 5: 1972, s. 3–79.
Czerska B., Nowe stanowiska kultury celtyckiej odkryte w 1969 roku na terenie powiatu głubczyckiego, „Śląskie Sprawozdania
Archeologiczne” t. 12: 1969, s. 23–25.
Czerska B., Osada celtycka koło wsi Nowa Cerekwia w powiecie głubczyckim, w świetle najnowszych badań, „Studia Archeologiczne”
t. 7: 1976, s. 95–137.
Czerska B., Osada celtycka z okresu późnolateńskiego w Łanach, gm. Cisek, „Studia Archeologiczne” t. 13: 1983, s. 57–93.
Czerska B., Wyniki badań późnolateńskiej osady kultury celtyckiej koło Nowej Cerekwi, powiat Głubczyce, w latach 1958–1960,
„Wiadomości Archeologiczne” t. 29: 1969, s. 29–63.
Gedl M., Gräber der Latènekultur in Kietrz, Bezik Opole, „Prace Archeologiczne” t. 26: 1978, s. 9–72.
Gedl M., Obiekty rowkowe na cmentarzyskach z okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich w południowej Polsce,
„Przegląd Archeologiczny” t. 32: 1984, s. 157–186.
Godłowski K., Przemiany zasiedlenia na Wyżynie Głubczyckiej i w dorzeczu Liswarty w okresie lateńskim, rzymskim i początkach
wczesnego średniowiecza, „Archeologia Polski” t. 25: 19, s. 131–166.
Jahn M., Die Kelten in Schlesien, Breslau 1931.
Peschek Ch., Kelten in Schlesien, „Schlesien” H. 4: 1970, s. 223–232.
Seger H., Schlesiche Funde der vorrömischen Eisenzeit, „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift” Bd. 6: 1896, s. 401–458.
Woźniak Z., Chronologia celtyckich cmentarzysk w Polsce, „Wiadomości Archeologiczne” t. 26: 1960, s. 119–140.
Woźniak Z., Młodsza faza kultury lateńskiej (celtyckiej) i grupa tyniecka, [w:] Prahistoria ziem polskich, red. J. Wielowiejski, t. 5,
Wrocław 1981, s. 248–263.
Woźniak Z., Osadnictwo celtyckie w Polsce, Wrocław 1970.
Woźniak Z., Stan i potrzeby badań nad kulturą lateńską w Polsce, [w:] Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim
i okresem wpływów rzymskich w Polsce, red. K. Godłowski, R. Madyda-Legutko, Kraków 1986, s. 11–24.
Woźniak Z., Starsza faza kultury lateńskiej w Polsce i jej oddziaływania, [w:] Prahistoria ziem polskich, red. J. Dąbrowski, Z. Rajewski,
t. 4, Wrocław 1979, s. 209–230.

126

La Tène period
Summary

On the turn of the 6th and 5th c. BC La Tène culture associated with a Celtic population developed across much of
Europe. Its consolidation and rapid evolution during the 5th c. was followed by a major expansion of La Tène culture and
settlement. The 4th century has been called the Gallic (Celtic) century, age of military ascendancy of Celtic tribes which occupied a territory ranging from modern France in the west to the Carpathian Basin in the east. In Silesia finds of La Tène
culture are documented in two regions – south of Wrocław, between rivers Bystrzyca and Oława, and in Głubczyce Heights
and a part of the Basin of Koźle-Racibórz, on the left bank of the Odra R.
Celts arrived in Silesia by way of the Moravian Pass from the area of today’s Bohemia dominated then by the tribe of
the Boii. Coming to settle in Silesia they chose the most fertile loess soils, preferring sites with easy access to water and, at
the same time, not likely to become flooded.
Celtic presence in Upper Silesia is documented by close to 270 archaeological sites. These are recorded in an area of c.
1500 km². In Głubczyce Heights settlements were mostly small, often consisting of a single homestead, with a single dwelling and outbuildings. Such settlements are known e.g. from Roszowicki Las and Łany (distr. Kędzierzyn-Koźle) and Szonów
(distr. Prudnik). Only the settlement at Nowa Cerekwia (distr. Głubczyce) differs by being much larger and located on a larger
elevation. It included over 20 homesteads datable from the 4th to the end of the 2nd c. BC. The settlement is assumed to be
a centre of power, production and trade of interregional importance (as indicated by finds of over 300 silver and gold coins).
The dominant role in the economy of Celts was played by agriculture. The association of the richest soils and their settlements is not random. This is confirmed further by finds of farming implements – iron elements of primitive ploughs, sickles
and half-scythes. Crops included wheat, barley, millet, rye and oats, as well as peas, vetch and buckwheat. Cattle was the
main species of livestock reared, followed by pig, sheep and goat, with chickens and geese the preferred domestic fowl. The
daily diet was supplemented occasionally by hunting red deer, wild boar, aurochs and roe deer.
Archaeological features associated with pottery production and ironworking were identified in settlements investigated
by excavation. Production of bronze ornaments is also confirmed.
A striking manifestation of Celtic presence in Upper Silesia is the funerary rite. The largest number of graves is known
from the gravefield at Kietrz (37); other locations (Baborów and Dzielów in district Głubczyce, Kornice and Samborowice in
district Racibórz) produced isolated finds. Analysis of grave deposits has shed some light on the system of beliefs and on
the complexity of mortuary practices. From the very beginning of Celtic settlement we find burial by inhumation, in coffins,
extended and supine, with arms resting along the body. The buried individuals were fully dressed, including ornaments;
some graves included weapons as well. Another form of burial was urned cremation – the cremated remains were placed
in a vessel and buried in a shallow pit. Some of the urns were additionally covered with bowls. Finally, there are also cist
graves in which the cremated remains were placed with the grave goods directly in a pit. The number of objects deposited
in all three grave types depended on the wealth of the buried individual and as such, on his or her social rank and gender.
Female graves contain the greatest number of ornaments, mostly fibulae but no weapons. Celtic settlement in Upper Silesia
continued until c. 120 BC. After it declined, the area became desolate until c. mid-1st century AD. One possible explanation
is the passing through the region of Cymbri and Teutones from Jutland on their way to southern Europe. After a long break
the area was settled by the much less-advanced population of Przeworsk Culture.
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OKRES RZYMSKI
I OKRES WĘDRÓWEK LUDÓW
Ponad 40 lat minęło od ukazania się drukiem książki profesora Kazimierza Godłowskiego poświęconej kulturze przeworskiej na Górnym Śląsku. Ta monografia
wraz z osobno opublikowanymi artykułami składającymi się na pracę doktorską
Profesora napisaną w 1963 roku stanowi dzieło niemające sobie równych w polskiej
literaturze archeologicznej. Starannie zebrane źródła i ich szczegółowa analiza są
skarbnicą wiedzy o zabytkach archeologicznych, a wyciągnięte wnioski i syntetyczne ujęcia nadal są aktualne i inspirujące archeologów zajmujących się nie tylko
kulturą przeworską. W niniejszym ogólnym opracowaniu przedstawimy kwestie
poruszane szczegółowo we wspomnianym dziele dotyczące życia mieszkańców
Górnego Śląska w pierwszych wiekach po Chr., a ściślej mówiąc – od I do V wieku, skupiając się na sprawach naszym zdaniem najważniejszych bądź mogących
zainteresować szerszy krąg czytelników.
Najstarsze informacje o górnośląskich znaleziskach archeologicznych z tego
czasu dotyczą monet rzymskich znajdowanych w końcu XVIII wieku w okolicach
Nowej Cerekwi, powiat głubczycki, i ciałopalnych kurhanów z Szymiszowa powiat
strzelecki, rozkopanych w 1918 roku. Późniejsze wzmianki odnoszą się do licznych
odkryć dokonywanych podczas różnego typu prac ziemnych. Najbardziej znaczącego dokonano w 1885 roku w Opolu-Gosławicach. Był to tzw. grób książęcy
pochodzący z 2. połowy I wieku. Jeszcze przed I wojną światową badano osady
w Piekarach Śląskich-Szarleju i Ligocie, powiat nyski. Liczba prac terenowych znacznie wzrosła w latach dwudziestych wraz ze zintensyfikowaniem działalności archeologów w muzeum bytomskim i krótko potem z powstaniem Krajowego Urzędu
Konserwatorskiego w Raciborzu. Były to już bardziej kompetentne, wykonywane
bardziej profesjonalnie badania niż wcześniej wymienione. W rezultacie przebadano osady w Ligocie, w rejonie Jeziora Otmuchowskiego, rozpoczęto wykopaliska
przede wszystkim na dużych cmentarzyskach w Tarnowie Opolskim, powiat opolski, i Choruli, powiat krapkowicki, kontynuowane w latach trzydziestych. Mniejszy
zakres miały prace na cmentarzysku w Zakrzowie, powiat krapkowicki, i osadzie
w Ligocie, powiat oleski. Na początku następnego dziesięciolecia natrafiono na
skarby denarów rzymskich w miejscowościach Ochodze, powiat opolski, i Dziedzice, powiat krapkowicki. Zbadano także osady w Turawie, powiat opolski, Opolu-Zakrzowie, Kościeliskach, powiat oleski, zespół złożony z osady i cmentarzyska
w Krapkowicach, cmentarzyska w Dobrodzieniu, powiat oleski, i Szczedrzyku, powiat opolski. W tychże latach aktywna działalność Józefa Kostrzewskiego w polskiej
części Górnego Śląska przyczyniła się do poznania fragmentów osad w Tarnowskich Górach-Rybnej i Leśnicy, powiat lubliniecki. Wymieniono tylko najważniejsze
stanowiska, pomijając kilkadziesiąt rozpoznanych w mniejszym stopniu. Wielu odkryć dokonano podczas dorywczych prac ratowniczych oraz w wyniku zgłoszeń.

129

Grażyna Glanc-Zagaja
Eugeniusz Tomczak

Ryc. 1. Stanowiska kultury przeworskiej:
osady
cmentarzyska

Udokumentowano też liczne stanowiska w czasie intensywnych poszukiwań powierzchniowych. W latach pięćdziesiątych na większą skalę zbadano jedynie osady
w Kościeliskach (kontynuacja z lat międzywojennych) i Opolu-Groszowicach (trwały
z przerwami do 2. połowy lat sześćdziesiątych). Lata sześćdziesiąte przyniosły ciekawe wyniki badań na osadach w Prószkowie, powiat opolski, Mionowie, powiat
prudnicki, a także na cmentarzyskach w Kietrzu, powiat głubczycki, i Ciecierzynie,
powiat kluczborski. Lata siedemdziesiąte zaowocowały przede wszystkim zbadaniem największej do tej pory osady w Dobrzeniu Małym, powiat opolski. Ciekawych
odkryć dokonano też w Nędzy, pow. raciborski, i Izbicku, powiat strzelecki (osady).
Drobniejsze prace prowadzono wyłącznie na osadach, w tym zwłaszcza w Błotnicy Strzeleckiej, powiat strzelecki, gdzie dorywcze akcje ratownicze podejmowano
także później. W zasadzie od końca lat sześćdziesiątych do dziś badano prawie
wyłącznie osiedla. I tak, w latach 1983 i 1984 uratowano przed zniszczeniem całą
osadę w Imielinie, powiat lędzińsko-bieruński, a w następnej dekadzie rozpoznano
znaczną część stanowiska w Bielicach, powiat nyski. Również większe fragmenty
osiedli odsłonięto podczas prac ziemnych związanych z budową autostrady A4
w Łanach, powiat gliwicki, Zakrzowie i Jaryszowie, powiat krapkowicki. Do 2008
roku odkryto już tylko niewiele jam na osadach w Polskiej Cerekwi, powiat kędzierzyńsko-kozielski, oraz Klisinie i Szonowie, powiat głubczycki. Należy również
wspomnieć o niezakończonych do tej pory pracach powierzchniowych w ramach
Archeologicznego Zdjęcia Polski rozpoczętych w 1982 roku, podczas których zewidencjonowano nowe ślady osadnictwa z okresu rzymskiego.
Tak więc badania wykopaliskowe podjęto dotychczas na około 110 osadach i 20
cmentarzyskach. Same cmentarzyska stanowią około 1/5 wszystkich rozkopanych
stanowisk z okresu rzymskiego. Zwraca uwagę fakt, że do 1944 roku zbadano połowę
stanowisk kultury przeworskiej. O ile przed zakończeniem II wojny światowej wyeksplorowano ponad 500 grobów, o tyle w ciągu ostatnich sześćdziesięciu paru lat tylko
kilkadziesiąt. Natomiast po wojnie bardzo wzrosła liczba badanych osad, a w ślad za
tym liczba obiektów na nich odsłoniętych, która przekroczyła tysiąc (ryc. 1).
Stan opracowań dotyczących zagadnień kultury przeworskiej na Górnym Śląsku należy uznać za bardzo dobry. Stało się tak dzięki działalności dwóch wybitnych
uczonych: profesora Kazimierza Godłowskiego i profesora Jerzego Szydłowskiego.
Ich publikacje pozwalają na poznanie okresu rzymskiego na Górnym Śląsku w stopniu, jaki nie jest osiągalny dla tych samych czasów w innych regionach Polski. Takich
rezultatów nie osiągnięto by, gdyby nie dokonania wielu archeologów niemieckich i polskich, którzy zwłaszcza w latach między I i II wojną światową prowadzili
ożywioną działalność terenową, gromadząc bogaty materiał archeologiczny. Ślad
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po tej wyjątkowej aktywności pozostał w archiwach i magazynach, a także w setkach publikacji rozproszonych po wielu wydawnictwach. Wymienić można przede
wszystkim prace wykopaliskowe i publikacje Martina Jahna, Bolka von Richthofena,
Józefa Kostrzewskiego, Georga Raschkego, Romana Jakimowicza, Franza Pfützenreitera i Friedricha Hufnagla. W ślad za dużą liczbą wykopalisk i penetracji powierzchniowych nie nadążały, niestety, ich opracowania naukowe. W czasie II wojny
światowej część materiałów i dokumentacji zaginęła, część została rozproszona.
Wspomniani profesorowie wiele czerpali ze spuścizny archeologów przedwojennych. Po 1945 roku materiały z okresu rzymskiego zostały zebrane i opublikowane.
Powstały nie tylko omówienia wyników dawnych wykopalisk, ale przede wszystkim
monografia kultury przeworskiej na Górnym Śląsku. Oto ułożone chronologicznie
najważniejsze. W końcu lat pięćdziesiątych znaleziska górnośląskie zestawił i omówił
Jerzy Wielowiejski. W latach sześćdziesiątych ukazały się opracowania obrządku pogrzebowego na Górnym Śląsku oraz materiałów z badań przedwojennych na cmentarzyskach w Choruli, Zakrzowie, Izbicku i Kalinowie, powiat strzelecki, pióra Jerzego
Szydłowskiego, a także studia Kazimierza Godłowskiego poświęcone m.in. wymianie
handlowej, hutnictwu i kowalstwu, budownictwu, rozwojowi osadnictwa, a przede
wszystkim jego synteza kultury przeworskiej. W następnej dekadzie wydano osobno
dalsze fragmenty wspomnianej już monografii, a mianowicie materiały do poznania kultury przeworskiej na Górnym Śląsku. Opublikowano również wyniki badań
na cmentarzysku w Tarnowie Opolskim (Kazimierz Godłowski, Lucyna Szadkowska)
oraz w Szczedrzyku i Dobrodzieniu (Jerzy Szydłowski), na stanowiskach badanych
przed wojną. Ważnym dziełem była rozprawa o grupie dobrodzieńskiej autorstwa
J. Szydłowskiego. Na początku lat dziewięćdziesiątych wydano natomiast monografię
osady kultury przeworskiej w Imielinie.
Wiele informacji o zabytkach górnośląskich z omawianego okresu zawierają liczne wydawnictwa zwarte oraz czasopisma, których nie sposób tu wymienić.
Wśród przedwojennych należą do nich „Altschlesische Blätter”, „Altschlesien” i „Aus
Oberschlesiens Urzeit”, a z powojennych „Biuletyn Śląskiego Instytutu Naukowego
w Katowicach”, „Kwartalnik Opolski”, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”
Seria Archeologia, Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, „Opolski Informator Konserwatorski”, „Opolski Rocznik Muzealny”, Badania archeologiczne na
Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych. Można w nich znaleźć setki rozpraw, artykułów sprawozdawczych, przyczynkarskich, komunikatów itp.
Z tego krótkiego przeglądu prac terenowych i publikacji widać, że znajomość
kultury przeworskiej na Górnym Śląsku jest bardzo dobra. Duża część wyników
przedwojennych badań została opublikowana. Z powojennych na opracowanie
oczekują przede wszystkim osady w Dobrzeniu Małym i Bielicach, ale też sporo
stanowisk rozkopanych w mniejszym stopniu.
Wydobyty dotychczas materiał zabytkowy poddany gruntownej analizie przez
K. Godłowskiego pozwolił na opracowanie dokładnej chronologii. Okres rzymski
możemy podzielić na wczesny i późny. Wczesny trwał mniej więcej do połowy
II wieku, późny do czwartej ćwiartki IV wieku. W obu wyróżnia się jeszcze fazy. We
wczesnym okresie rzymskim B1 i B2, w późnym okresie rzymskim C1, C2, C3. W części z nich wyróżnia się jeszcze podfazy. I tak, fazę B1 – obejmującą mniej więcej
pierwsze 70 lat I wieku – dzieli się na a i b, podobnie jak fazę B2 przypadającą na
pozostałe lata I wieku do początku 2. połowy II wieku. Faza C1 podzielona na a i b
trwa przez kolejne lata II wieku do początku 2. połowy III wieku. Faza C2 odnosi się
do reszty III wieku i początku IV wieku, a faza C3 do mniej więcej roku 375. Ostatnia
ćwiartka IV wieku do połowy V wieku to wczesna faza okresu wędrówek ludów
odpowiadająca fazie D. Ta z kolei dzieli się na podfazy D1, D2 i D3. Koniec późnej
fazy okresu wędrówek (E) przypada odmiennie w różnych częściach Barbaricum, od
początku VI wieku do około połowy VII wieku. Z Górnego Śląska nie znamy na razie
stanowisk z II połowy V wieku. Możemy więc przy obecnym stanie badań przyjąć
przełom V i VI stulecia za początek średniowiecza na tym obszarze. Te mało precyzyjne określenia dotyczące ram czasowych różnych okresów i zjawisk wynikają
z niewielkiej liczby znalezisk i trudności w uściślaniu ich chronologii. Sytuację może
zmienić dopiero pozyskanie nowych źródeł archeologicznych.
W okresie rzymskim, zwanym również okresem wpływów rzymskich (wieki
I–IV) Europa tworzyła wyraźne 2 strefy. Południową zajmowało Cesarstwo Rzymskie,
a północną ziemie na wschód od Renu i na północ od Dunaju zwane Barbaricum.
Granicę między nimi stanowił limes, długi, biegnący przez cały kontynent, ogólnie powiedziawszy wzdłuż wymienionych wielkich rzek, pas umocnień chroniący

131

Ryc. 2. Ciecierzyn. Groby

Rzymian przed najazdami plemion barbarzyńskich. Na początku I tysiąclecia pełnił
on swoją funkcję dobrze do czasu, kiedy w 2. połowie II wieku barbarzyńcy zaczęli
go przekraczać i w coraz większym stopniu zagrażać mieszkańcom powoli wchodzącego w III wieku w kryzys Cesarstwa. Dalsza Północ jawiła się w wyobrażeniach
Rzymian dosyć mgliście, co znalazło odbicie w ówczesnych źródłach pisanych. Kontakty między Południem i Północą były dosyć urozmaicone, zwłaszcza w rejonach
przygranicznych. Oba światy poznawały się w różnych okolicznościach. Z jednej
strony pokojowo – prowadząc np. ożywiony handel, a z drugiej grabiąc i napadając
się wzajemnie. Wędrówki plemion po starym kontynencie zmieniały jego oblicze.
Kultura rzymska w rozwoju społeczeństw barbarzyńskich odegrała ogromną rolę.
W ostatecznym rozrachunku zwyciężyli jednak mieszkańcy Barbaricum. Nękając
ciągle Rzymian, doprowadzili w znacznym stopniu do upadku Imperium. Na gruzach wysoko rozwiniętej cywilizacji grecko-rzymskiej Europa powoli weszła w świat
średniowiecza.
Górny Śląsk położony w środku Europy, na północnym wylocie Bramy Morawskiej, to obszar, na którym ścierały się wielorakie wpływy. W czasach tu omawianych, aż do schyłku IV wieku, rozwijał się systematycznie, bez specjalnych zakłóceń.
Rozmieszczenie osadnictwa na podstawie dotąd znanych źródeł archeologicznych
było dosyć nierównomierne. Są rejony, na których trwało dłużej, i takie, gdzie występowało stosunkowo krótko. Na stan naszej wiedzy w tym zakresie wpływają
ograniczająco m.in. następujące czynniki: niezbyt dokładna chronologia wielu stanowisk, a co za tym idzie – trudności w określeniu czasu ich funkcjonowania, duże
zniszczenie rejonów najbardziej uprzemysłowionych, nieukończone rozpoznanie
powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski.
Do połowy lat sześćdziesiątych zarejestrowano łącznie prawie 800 miejsc, na
których istniały ślady pobytu grup ludzkich z okresu rzymskiego. Należy więc sza-
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Ryc. 3. Dobrzeń Mały. Studnia

cować, że obecnie liczba stanowisk z tego czasu na Górnym Śląsku przekroczyła
znacznie 1000. Dokładniejszych danych nie można podać wobec braku publikacji
z większości badań powierzchniowych prowadzonych metodą AZP.
Najwcześniejsze ślady osadnictwa wczesnorzymskiego znamy głównie z powiatu kluczborskiego. Skupienie to stanowiło kontynuację osadnictwa z okresu
przedrzymskiego (m.in. cmentarzysko w Ciecierzynie, na którym nadal grzebano
zmarłych – ryc. 2). Z biegiem czasu ludność kultury przeworskiej rozprzestrzeniała
się w kierunku południowym, zajmując obszar powiatu opolskiego, gdzie pojawiła
się w 2. połowie I wieku – najlepiej znanym obiektem z tego okresu jest słynny
grób z Opola-Gosławic bogato wyposażony w importy rzymskie, a liczniej w 1.
połowie II wieku. Innym obszarem, na którym rozwijało się osadnictwo w I wieku, głównie w jego 1. połowie, jest Płaskowyż Głubczycki, zwłaszcza jego części
wschodnia i południowa. Ze względu na żyzne lessy zawsze przyciągała osadników.
Zaludniła ją prawdopodobnie ludność przybyła ze Śląska Środkowego. Odkryto tu
kilka dosyć bogato wyposażonych grobów (m.in. w Kietrzu i Baborowie). Jednak
większość Górnego Śląska szczególnie w pierwszych dziesięcioleciach I wieku jest
słabo bądź w ogóle niezaludniona. Od około połowy II wieku następuje gwałtowny
rozwój osadnictwa i trwa niemal do V wieku. Dalej rozwija się skupienie głubczyckie, bez zakłóceń kwitnie rejon Opola i Strzelc Opolskich. Zasiedlane są w tym czasie
też inne tereny będące do tej pory pustką osadniczą, np. nad Nysą Kłodzką i we
wschodniej części Górnego Śląska, szczególnie w IV wieku.
Nasza znajomość osadnictwa w okresie rzymskim wynika też ze stanu rozpoznania stanowisk. Jeśli chodzi o osady, to wśród dotychczas zbadanych dwie
rozpoznano całe (Dobrzeń Mały i Imielin). Pozostałe w różnym zakresie. Dlatego
o wielkości, rozplanowaniu przestrzennym i kształcie ówczesnych osiedli nie da się
wiele powiedzieć. W Dobrzeniu Małym zabudowa rozrzucona była na przestrzeni
2–3 ha. Mowa tu jednak o rozmieszczeniu obiektów w czasie od połowy II wieku
do początków V. Jednak na pewno w poszczególnych fazach jej funkcjonowania
zasięg, a co za tym idzie kształt i wielkość osady obejmującej nie tylko domostwa,
ale też obiekty gospodarcze i produkcyjne zmieniały się. Na kulminacji wzniesienia
można dostrzec jakby plac. Niemniej jednak wobec braku do tej pory rozwarstwienia chronologicznego poszczególnych tam odsłoniętych obiektów trudno
orzec coś pewnego. Część chat ulokowano na skłonie. Wodę dostarczała dosyć
płytka studnia (ryc. 3). Nieco poniżej kulminacji wzniesienia znajdowało się piecowisko dymarskie. Pod zwałami żużla i części szybowych pieców natrafiono na
kilka kotlinek, podziemnych części pieców. Parę innych pieców było rozrzuconych
pojedynczo w różnych miejscach. W Imielinie natomiast można mówić o owalnym
placu, w którego wschodniej części mieściła się studnia. Widać tu podział na części
mieszkalną i produkcyjną (ryc. 4). Zgrupowania obiektów produkcyjnych znajdowały się w pewnej odległości od zabudowań. Największe, liczące 201 obiektów, kilkadziesiąt metrów na północ od nich. Pozostałe na południe i południowy zachód.
O rozmiarach i układach innych osad trudno coś pewnego stwierdzić. W Turawie,
przykładowo, miał istnieć według jednych plac, według innych ulicówka, a według
jeszcze innych układ zagrodowy (ryc. 5). Ten ostatni najpewniej funkcjonował na
wielu innych obiektach. Najtrudniejsze problemy w rekonstrukcji osiedli kultury
przeworskiej nie tylko na Górnym Śląsku to przede wszystkim niewielkie możliwości
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Ryc. 4. Imielin. Plan osady

odkrycia i udokumentowania budynków zrębowych oraz ustalenia funkcjonujących
w jednym czasie zabudowań wszelkiego typu. Pozostaje jeszcze kwestia lokalizacji
osad. Najchętniej zasiedlano nadzalewowe tarasy rzeczne i niewielkie wzniesienia.
Ale zdarzają się też nietypowe miejsca, jak osada w Imielinie. Rozproszone dosyć
znacznie stanowiska składające się z jednej bądź kilku chat tworzą czasami kompleksy osadnicze, np. w Ligocie Wielkiej, powiat nyski. W odległości kilkuset metrów,
niekiedy większej, od miejsc zamieszkania chowano zmarłych. Jedno cmentarzysko
użytkowali najczęściej mieszkańcy kilku osiedli, ale spotyka się też małe cmentarze,
miejsca pochówku przeznaczone dla niewielkiej grupy ludzi.
W sumie na Górnym Śląsku odkryto ponad 120 chat na kilkudziesięciu osadach. Najwięcej w Dobrzeniu Małym (około 40). Znakomita większość jest datowana na późny okres rzymski. Stwierdza się występowanie dwóch typów chat
o konstrukcji słupowej: zagłębionych i naziemnych. Nie wiadomo, czy w budowie domów stosowano konstrukcję zrębową, ponieważ jej ślady na ogół trudno
zidentyfikować. O ewentualnym wznoszeniu budynków mieszkalnych czy też
gospodarczych techniką zrębową mogą pośrednio świadczyć studnie, w nich
bowiem ją wykorzystywano. Niektóre chaty np. w Obrowcu dowodzą, że ówczesnym mieszkańcom znana też była konstrukcja mieszana, tj. zrębowo-słupowa.
Biorąc pod uwagę wszystkie zbadane dotychczas domostwa, można przyjąć, że
zamieszkiwano głównie półziemianki. Ich pozostałości były najlepiej uchwytne,
ponieważ wkopywano je w ziemię do głębokości czasami ponad 1 m. Miały
kształt czworokątny, najczęściej zbliżony do prostokątnego. Powierzchnia ich wynosiła kilkanaście metrów kwadratowych, a wymiary przeciętnie 3 × 5 m. Typowy
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Ryc. 5. Turawa. Plan osady

w nich był układ trzech słupów na ścianach szczytowych. Środkowe z nich pełniły
funkcję sochy. Na nich i na ślemieniu opierał się dwuspadowy dach. Boczne
natomiast służyły do podtrzymania dachu i wiązały się z konstrukcją ściany. Występuje wiele innych układów słupów, które poświadczają np. istnienie podcieni.
Niektóre trudno zinterpretować, bo albo liczba jam słupowych jest zaskakująco
duża, albo nie wszystkie jamy słupowe są śladami po konstrukcji, albo warunki
terenowe podczas badań wykopaliskowych nie pozwalały na rozpoznanie wszystkich zagłębień. W Nędzy w jednej z chat udało się pewnie usytuować wejście
w południowo-wschodnim narożniku, przy ścianie dłuższej. I prawdopodobnie
tak najczęściej je sytuowano. Chaty naziemne były na ogół większe od wgłębionych. Ich przeciętna powierzchnia dochodziła do 40 m2. Jednak często do ich
rekonstrukcji można wnosić zastrzeżenia. Wiąże się bowiem w niczym nieuzasadniony sposób dołki po słupach, tworząc czasami bardzo dziwne zarysy, zapewne
niewiele mające wspólnego z rzeczywistymi. W większości tego typu chat stosowano zapewne konstrukcję sumikowo-łątkową. Niektóre ślady po słupach wskazują
na, być może, istnienie na zewnątrz przybudówek. Ogólnie mówiąc, ściany budowano z okrąglaków, ociosanych bierwion i plecionki. Często oblepiano je gliną, na
co dowodem są liczne czasami kawałki polepy m.in. z zachowanymi odciskami
elementów konstrukcyjnych. We wnętrzu części budynków znajdowały się otwarte paleniska kamienne ulokowane w narożnikach, przy ścianach bądź w środku,
a także pozostałości po piecach kuchennych. Domostwa z brukami kamiennymi
uważa się za relikty łaźni. Obiekty z Boguszyc, powiat opolski, i Duczowa Małego, powiat kluczborski, mogły być piecami łaziebnymi. O urządzeniach olbrzymiej
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Ryc. 6. Mokra. Radlica i krój

większości półziemianek nie da się wiele powiedzieć. Bywa jednak, że przedmioty
w nich pozostawione wskazują wyraźnie na wykonywane zajęcia, np. w Dobrzeniu
Małym 23 ciężarki tkackie pozostawione w jednej z chat mogły być tylko śladem
stojącego tam pionowego warsztatu tkackiego. Oprócz chat wznoszono budynki
gospodarcze o mniejszych rozmiarach, np. kwadratowe, ze słupami umieszczonymi
w narożnikach. Na części osiedli znaleziono studnie, paleniska służące do gotowania na wolnym powietrzu, piece garncarskie, wapiennicze, dymarskie i inne obiekty
związane z różnoraką produkcją, też o niewyjaśnionej funkcji, jamy odpadkowe,
gospodarcze itp.
Osady kultury przeworskiej na Górnym Śląsku zamieszkiwały nieduże grupy
ludzi w kilku do kilkunastu domostwach. Użytkowano też pojedynczo stojące
zagrody. Wielkość osiedli trudno dokładnie ustalić z powodu fragmentarycznego
przebadania olbrzymiej większości z nich. Przyjmując, że jednoizbowe chaty należały do rodzin złożonych z 5–6 osób, możemy stwierdzić, że liczyły kilkadziesiąt
mieszkańców. Łatwiej to wykazać na krótko istniejącej osadzie imielińskiej, trudniej
w Dobrzeniu Małym, gdzie osadnictwo trwało prawie 300 lat.
Podstawowymi zajęciami ludności kultury przeworskiej były rolnictwo i hodowla zwierząt domowych. O uprawie ziemi świadczą narzędzia odkryte na następujących osadach: w Jaroniowie, powiat głubczycki (radlica), w Mokrej, powiat
prudnicki (krój płużny i radlica – ryc. 6), w Turawie, Kościeliskach i Dobrzeniu Małym
(sierpy). Radlice – żelazne okucia radeł – upowszechniły się w tym czasie w całej
Europie barbarzyńskiej, podobnie jak kroje. Siłą pociągową było zapewne bydło.
Sierpami żęto zboże, a trawę ścinano półkoskami.
Na niektórych stanowiskach znaleziono negatywy ziaren, czasami zwęglonych,
odciśniętych w polepie lub na ciężarkach tkackich. Jednak wykonano mało analiz,
które pozwalałyby rzucić więcej światła na gatunki zbóż, jakie wtedy uprawiano.
W Obrowcu wśród szczątków roślin uprawnych były ziarna żyta, prosa i drobnoziarnistego grochu. W Imielinie pszenica, jęczmień zwyczajny, podobnie w Dobrzeniu
Małym. Znaleziska górnośląskie nie dostarczają danych o tym, czy przeważała tutaj
jednopolowa gospodarka wypaleniskowa czy stała. Kazimierz Godłowski z dużą
ostrożnością przyjmuje na podstawie stosunków demograficznych przewagę
pierwszej z nich, z wyłączeniem obszarów lessowych, na których zapewne ją powszechnie stosowano. Zarówno narzędzia orne, jak i gęste osadnictwo przemawiają
za wysoko rozwiniętym rolnictwem omawianego regionu.
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Większą ilością źródeł dysponujemy, jeśli chodzi o hodowlę, ponieważ szczątki
kostne zwierząt znajdowano częściej i je oznaczano. Ogólnie biorąc na podstawie
danych z kilkunastu osad, na pierwszym miejscu występowały kości bydła, dalej
szczątki świni, konia, owcy lub kozy. Na niektórych osadach kolejność była inna, co
może dowodzić różnic w całej gospodarce bądź innych tradycji. Bydło hodowano
głównie dla mięsa i mleka.
Rzadko odkrywano kości dzikich zwierząt, przede wszystkim jelenia i sarny.
Oprócz łowiectwa trudniono się na pewno rybołówstwem (żelazne haczyki do
wędek z Choruli) i zbieractwem (łupiny orzechów). Są to jednak – jak się wydaje
– niewspółmiernie rzadkie znaleziska w stosunku do rzeczywistej roli tych gałęzi
gospodarki.
Kiedy w II wieku nastąpił silny rozwój gospodarczy, jednym z jego najważniejszych bodźców była produkcja żelaza. Wprawdzie ślady działalności metalurgicznej spotyka się tu już wcześniej, jednak są one sporadyczne. Żużel występuje na
powierzchni części osad. Badania wykopaliskowe jednak nie zawsze prowadzą do
odkrycia obiektów związanych z tą dziedziną wytwórczości. Najliczniejsze znaleziono na osadzie w Dobrzeniu Małym. Jest to jedyne stanowisko, na którym zbadano
wiele jam związanych z całym cyklem produkcyjnym: od prażenia rudy i zwęglania
drewna do wykonywania czynności kowalskich. Piece dymarskie stamtąd należą do
pieców szybowych, zagłębionych typu kotlinkowego, jakie znane są z pozostałych
ziem polskich (ryc. 7). Na podobne natrafiono m.in. w Krapkowicach, Prószkowie,
Kątach Opolskich i Bielicach. Są one bardzo charakterystyczne dla, jak na razie, wyłącznie Górnego Śląska. Wyjątkowe odkrycia z Dobrzenia Małego to piec służący do
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Ryc. 7. Dobrzeń Mały. Piece dymarskie

Ryc. 8. Dobrzeń Mały. Piec dymarski

wielokrotnego wytopu żelaza (ryc. 8), pierwszy tego rodzaju na naszych ziemiach,
oraz przebijak i kilofy pomocne przy pracach hutniczych, ale chyba też przydatne
w innych robotach. Żużel spotyka się nie tylko wzdłuż Odry, w rejonie Opola, lecz
również w większym rozproszeniu w innych rejonach (ryc. 9). Żelazo produkowane
tu z wysokofosforowej rudy nie było raczej eksportowane na inne obszary. Rozchodziło się na miejscu i chyba najczęściej w postaci wyrobów wytworzonych przez
miejscowych kowali. Czy byli nimi dymarze, nie wiadomo. Część przedmiotów
żelaznych dostawała się na Górny Śląsk dzięki kontaktom i wymianie handlowej.
Rzadziej występują na Górnym Śląsku wyroby z metali kolorowych, zwłaszcza
z brązu (głównie zapinki). Produkty te pochodziły spoza tego regionu, choć nie
można wykluczyć ich obróbki w miejscowych warsztatach.
Garncarstwo to kolejna dziedzina wytwórczości rzemieślniczej, po której pozostały najliczniejsze wyroby. Obejmują zarówno ceramikę wykonywaną bez użycia
koła garncarskiego, jak i za jego pomocą. Ta druga pojawiła się na Górnym Śląsku
w 1. połowie III wieku. Natomiast pierwsza znana jest z całego okresu rzymskiego.
W I wieku naczynia wykonywano staranniej i zdobiono je znacznie większą gamą
wzorów niż później. Ta tradycja utrzymała się jeszcze w II wieku (ryc. 10). Później
zanikły niektóre formy naczyń, jakość się obniżyła, ornamentyka zubożała. Ale dalej
przeważały naczynia lepione ręcznie.
Jednocześnie od początków III wieku zaczęła się rozwijać produkcja warsztatowa. Były to naczynia całkowicie wyrabiane za pomocą koła, zwane od przeważającej barwy powierzchni „siwymi”. Wśród nich można wydzielić dwie grupy.
Liczniejsze są wyroby o powierzchni gładkiej (ryc. 11), w części ścieralnej. Rzadziej
spotyka się egzemplarze „szorstkie”. Naczynia tego typu wypalano w piecach garncarskich. Piece te odkryto do tej pory w Nędzy i Dobrzeniu Małym. Składały się

Ryc. 9. Kąty Opolskie. Żużel

Ryc. 10. Tarnów Opolski. Naczynie
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Ryc. 11. Opole-Nowa Wieś Królewska.
Naczynie
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Ryc. 12. Nędza. Piec garncarski

wypalona glina
glina surowa
w-wy z fazy użytkowania pieca
przepalony piasek
wypełnisko pieca i jamy przypiecowej
szczątki ścian komory wypałowej
calec

Ryc. 13. Turawa. Naczynie zasobowe

z komór górnej (wypałowej) i dolnej (paleniskowej) połączonej kanałami wlotowymi z jamą przypiecową. W Nędzy zachował się ruszt z 16 otworami (ryc. 12).
Piec dobrzeński jest o tyle ciekawy, że prawdopodobnie po zaprzestaniu w nim
wypalania naczyń został przerobiony na piec do gotowania potraw. Chata, przy
której się znajdował, zawierała częściowo takie same odpady produkcyjne, jak jama
przypiecowa, stąd można wnioskować, że mieszkał w niej garncarz. Na podstawie
dużej ilości odkrywanych na Górnym Śląsku ułamków ceramiki siwej należy sądzić,
że rzemieślników takich było sporo, choć – jak się zdaje – obsługiwali tylko lokalne
rynki, a nie eksportowali naczyń na większe obszary. Znalezienie dalszych pracowni
garncarskich jest tylko kwestią czasu.
Przy użyciu koła garncarskiego wykonywano także duże, bardzo charakterystyczne szerokokołnierzowe naczynia zasobowe (ryc. 13). Najpierw lepiono je ręcznie, a potem górne części obtaczano. Rozpowszechniały się prawdopodobnie od
2. połowy III wieku. Służyły do magazynowania żywności.
Innym rzemiosłem poświadczonym na Górnym Śląsku w okresie rzymskim jest
wapiennictwo. Nie jest łatwo wskazać na relikty tego typu działalności. Są to najczęściej jamy wypełnione rumoszem wypalonej gliny i konstrukcjami kamiennymi.
Analogie z innych obszarów Polski i Europy barbarzyńskiej wskazują, że wypalano
w nich wapno. Jednak do tej pory wskazywano też na inne możliwości ich przeznaczenia, ponieważ nie zawsze zawierały ślady wapna.
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Zupełnie wyjątkowe jest ewentualne wypalanie wapna na osadach usytuowanych przy wschodniej granicy omawianego regionu, w Imielinie (stanowiska 4 i 16).
Na pierwszej z nich udokumentowano 3 ciągi liczące łącznie 223 piece (ryc. 14), na
drugiej dotychczas jeden utworzony przez kilka pieców. Problemami do dziś nie
do końca rozwiązanymi są: czy faktycznie produktem finalnym było wapno, a jeśli
tak, to dlaczego uzyskiwano je z dolomitu, a nie ze skał wapiennych, jak w innych
rejonach Polski. Można też zapytać, dlaczego pozostało po tej produkcji tak dużo
odpadów, a także co z ewentualnym wapnem robiono. Pytań nasuwa się więcej
wobec zupełnie unikatowych czynności tam wykonywanych.
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Ryc. 14. Imielin. Piece prażalnicze

Ryc. 15. Opole-Groszowice. Studnia

Ciesiołka i bednarstwo to gałęzie gospodarki bardzo rozpowszechnione. Chaty
budowano – jak już wspomniano – z okrąglaków lub kanciastych bierwion w technice słupowej lub sumikowo-łątkowej. O stosowaniu techniki zrębowej może świadczyć dom w Obrowcu, powiat krapkowicki. Znalezisko to było jednak uznawane
też za obiekt sepulkralny. Z braku analogii należy w tym przypadku zachować
dużą dozę ostrożności w interpretacji. Natomiast na pewno na zrąb budowano
studnie (Opole-Groszowice – ryc. 15), Opole-Nowa Wieś Królewska, Izbicko, Imielin,
Dobrzeń Mały). Wiele przedmiotów wykonywano z drewna, które się nie zachowało. Jednak o produkcji np. wiader świadczą okucia metalowe i obręcze, a skrzyń
metalowe zamki. Do wyjątkowych znalezisk należą gliniane naśladownictwa wia-
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derek z cmentarzyska w Dobrodzieniu (ryc. 16). Kilkanaście pochodzących stamtąd
naczyń miało chyba pierwowzory w ich klepkowych okazach drewnianych.
O rozwiniętym kamieniarstwie świadczą takie wyroby, jak wspomniane już
żarna, a także rozcieracze, osełki i gładziki.
Surowcem do wykonywania szpil, okładzin noży i szydeł były kości i rogi. Ich
produkcją trudnili się prawdopodobnie wyspecjalizowani rzemieślnicy. Na ogół
ulegały częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu, dlatego niewiele zachowało
się do dzisiaj.
W gospodarstwie domowym ważną czynnością było przygotowanie pożywienia. Częściowo robiono to pod dachem, a częściowo na wolnym powietrzu. Dowodami są paleniska spotykane w chatach i poza nimi. W niektórych domostwach
stały piece, w których przyrządzano posiłki. W Dobrzeniu Małym udokumentowano
około 200 palenisk rozmieszczonych na całej powierzchni osady. W czarno zabarwionych od węgli drzewnych wypełniskach zalegały skupiska kamieni bądź kamieni
i żużla. Spotyka się też różnego typu wolno stojące piece, bardzo zbliżone do
siebie wyglądem i zawartością. Określenie ich funkcji nastręcza archeologom sporo
trudności. Stwierdza się w nich konstrukcje kamienne, płaty wypalonej gliny, resztki
węgli drzewnych, ślady oddziaływania ognia w środku i na obrzeżu. Uważa się je np.
za piekarskie, chlebowe, garncarskie, wapiennicze (ryc. 17). Problemu przysparzają
też zagłębienia wypełnione miałem węgla drzewnego i kamieniami, najczęściej
przepalonymi. Wokół nich występuje często na czerwono wypalony calec. Odsłonięto je m.in. w Opolu-Groszowicach, Izbicku, Błotnicy Strzeleckiej, Bielicach. Inter-
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Ryc. 16. Dobrodzień. Naczynia
wiaderkowate
0
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pretuje się je jako pozostałości mielerzy, jednak wydaje się, że nie mają z nimi nic
wspólnego. Część to zwykłe paleniska, a część, zwłaszcza w większych skupiskach,
to piece służące na pewno do jakiejś produkcji, choć nie potrafimy jednoznacznie
określić, jakiej. O bardzo wielu innych jamach osadowych nie można też nic konkretnego powiedzieć Nazywa się je więc m.in. odpadkowymi lub gospodarczymi.
Z przetwórstwem płodów rolnych wiążą się żarna. Używano ich do ręcznego mielenia zboża. Żarna rotacyjne znacznie zwiększyły wydajność w uzyskiwaniu
mąki w porównaniu do żaren nieckowatych. Ale – jak świadczą odkrycia – nie zaprzestano wykorzystywania tych ostatnich. Narzędzia te znaleziono m.in. w Piekarach Śląskich-Szarleju, Leśnicy, Kościeliskach, Opolu-Zakrzowie, Turawie, Dobrzeniu
Małym, Imielinie. Najwięcej żaren rotacyjnych odkryto w Dobrzeniu Małym (poje-
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Ryc. 17. Dobrzeń Mały. Piece wapienniczy,
garncarski, do prażenia rudy
i o nieokreślonej funkcji

Ryc. 18. Dobrzeń Mały. Obiekt z żarnem

dynczo i w kompletach – (ryc. 18). Parę stanowiły kamień spodni zwany leżakiem
i kamień górny obrotowy zwany biegunem. Na tym samym stanowisku natrafiono
też na kilka żaren nieckowatych.
Inne dziedziny gospodarki, jak obróbka skóry czy tkanin z lnu bądź wełny
nie pozostawiły żadnych śladów albo są one nad wyraz skromne. Na Górnym Śląsku zachowały się natomiast dosyć licznie łączone z tkactwem ciężarki (ryc. 19)
i przęśliki. Ciężarki obciążały osnowę w krosnach pionowych, a przęśliki służyły do
przędzenia nici.
Konsekwencją rozwoju produkcji, często wyspecjalizowanej, był rozwój wymiany handlowej. Ta z kolei mogła mieć zasięg ograniczony do lokalnych ośrodków
bądź z terenami sąsiednimi, a nawet bardziej odległymi, jak Imperium Rzymskie.
Z tego ostatniego prowadziło na północ wiele szlaków, w tym bursztynowe. Jeden
z nich wiódł przez Bramę Morawską, wzdłuż górnego biegu Odry i dalej na północ
przez Kujawy nad Bałtyk (ryc. 20). Punktem wyjścia był rejon Carnuntum nad Dunajem, niedaleko Wiednia. Po przeprawieniu się przez Dunaj droga biegła wzdłuż
Morawy aż do przejścia między Sudetami i Karpatami. Niewątpliwie zatrzymywano
się w Nowej Cerekwi, o czym świadczy bardzo duża liczba monet rzymskich tam
znalezionych. Kolejne etapy to osady położone nad Odrą. Z okolic Opola zmierzano
zapewne ku Prośnie. Ustalenie tego odcinka jest dosyć trudne ze względu na lesisty
obszar i niewiele dotychczas dokonanych odkryć. Z biegiem Prosny wędrowano
w rejon Kalisza, Kujaw, ujścia Wisły i być może Sambii. Wracano prawdopodobnie
tą samą trasą, była bowiem już podróżnikom znana. To najprawdopodobniej opisaną drogą przemieszczał się znany ze źródeł pisanych ekwita rzymski, który za
panowania Nerona przywiózł znad Bałtyku do Rzymu wiele bursztynu. Może to
z jego wyprawy pochodzą wykwintne przedmioty złożone w tym czasie w grobie
gosławickim?
Kwestie wyznaczania szlaków nie należą do łatwych. Często nadmiar znalezisk
skłania archeologów do wskazywania różnych rozgałęzień, obejść, co przy nie zawsze jasnych kryteriach określania dróg handlowej wymiany gmatwa rozwiązanie
sprawy. Znacznie trudniej wskazać połączenia lokalne między ważniejszymi ośrodkami na Górnym Śląsku. Przyjmuje się istnienie drogi między Opolem i Krakowem.
W ciągu kilkuset lat trwania okresu rzymskiego na omawianym terenie wymiana nie przebiegała z jednakową intensywnością. Przez pierwsze dwa wieki handel
bursztynem, przejęty przez Rzymian od Celtów, stymulował rozwój miejscowej
gospodarki. Jej wyraźny wzrost nastąpił w 2. połowie II wieku, za czym przemawia
założenie wielu osad, które często funkcjonowały jeszcze przez prawie trzy wieki.

Ryc. 19. Turawa. Ciężarki tkackie

Ryc. 20. Szlak bursztynowy
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Ryc. 21. Opole-Gosławice. Czara srebrna
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Ryc. 22. Opole-Gosławice. Wiadra i misa
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Ryc. 23. Opole-Gosławice. Wybrane zabytki
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Ryc. 24. Dobrzeń Mały. Moneta rzymska

Ludność kultury przeworskiej wykorzystywała z pewnością ten główny szlak
w kontaktach międzyplemiennych. Na ziemie po południowej stronie Bramy Morawskiej przenikały niektóre wyroby „przeworskie”, co może być też dowodem na
migrację jakichś grup. Nie zawsze były to wędrówki natury pokojowej.
Rzymskie towary odkrywane na Górnym Śląsku to m.in. wyroby z brązu i srebra,
naczynia typu terra sigillata, szklane naczynia i paciorki. Asortyment wyrobów był
większy, żeby wspomnieć choćby o produktach z surowców organicznych, które do
dzisiaj się nie zachowały. Do wyjątkowych znalezisk należą przedmioty odkryte we
wspomnianym już grobie w Opolu-Gosławicach. Pochodziły one z warsztatów znajdujących się w Imperium Rzymskim. Wyjątkowej wartości artystycznej jest srebrny
pucharek zdobiony figurami zwierzęcymi, naśladujący wzory aleksandryjskie (ryc.
21). Wyprodukowano go w 1. połowie I wieku w którejś z wytwórni italskich. Dwa
brązowe wiaderka (wytwór italski, prawdopodobnie kapuański – ryc. 22), rondel,
czerpak z cedzidłem (produkt italski), misa (wyrób italski), rogi do picia, brązowe
nożyce i nóż to dalsze importy (ryc. 23). Większość z nich dotarła do Opola przez
Panonię, zapewne szlakiem bursztynowym.
Z innego kierunku pojawiły się na Górnym Śląsku terra sigillata, luksusowe wyroby
ceramiczne importowane z prowincji rzymskich: Galii (warsztaty w Lezoux), Germanii
Superior (warsztaty w Rheinzabern) i Noricum (warsztaty w Westendorf ). Odkryte
zostały na cmentarzyskach w Choruli, Kietrzu, Krapkowicach, Tarnowie Opolskim, Zakrzowie, osadzie w Dobrzeniu Małym i nieokreślonym stanowisku w Obrowcu.
O części wyrobów trudno powiedzieć, czy są importami czy miejscowymi naśladownictwami (zapinki). Nabywali je zapewne wodzowie i naczelnicy plemion (te
najcenniejsze), mniej cenne rozchodziły się w różne strony, rozprowadzane wśród
miejscowej ludności.
Najwięcej jednak znaleziono monet, które dostawały się na ziemie polskie
w ciągu całego okresu rzymskiego. Do tej pory szacuje się ich liczbę na około
70 000. Na Górnym Śląsku na ponad 1000. Monety znajdowano luźno (ryc. 24),
w grobach, na osadach i w skarbach. Napływały z prowincji rzymskich. Najmniej
liczne spośród monet złotych, zwanych aureusami, srebrnych i brązowych są te
pierwsze. Do tej pory odkryto ich na Górnym Śląsku kilkanaście. Najczęściej pochodzą z III–IV wieku. Większość to denary, czyli monety srebrne pojawiające się
do końca II wieku. Nieco mniej zachowało się monet z brązu (asów i sesterców)
i w większym rozproszeniu. Najczęściej pojawiały się w II i IV wieku. Skarbów znamy
niewiele, nieco ponad dwadzieścia. Największe znaleziono w Dziedzicach, powiat
krapkowicki, Ochodzu, powiat opolski, i Błotnicy Strzeleckiej, powiat strzelecki.
W pierwszej z wymienionych miejscowości naczynie zawierało około 140 denarów.
Niewątpliwie monety rzymskie były środkiem płatniczym. Na pewno w wymianie zewnętrznej, a przypuszczalnie również wewnętrznej. Rzadko stanowiły źródło
kruszcu. Z dotychczasowych znalezisk wynika, że najwięcej skarbów monet pochodzi z 2. połowy II wieku. O pewnym zagęszczeniu monet możemy mówić w rejonie
Kietrza i Nowej Cerekwi. Przypuszcza się, że w tej ostatniej znajdowały się miejsce
kultu oraz silny ośrodek polityczny i gospodarczy. Wymienione przedmioty trafiały
tutaj najczęściej podczas wymiany handlowej. Można przyjąć, że cenniejsze okazy
pochodziły z handlu dalekosiężnego, organizowanego przez kupców rzymskich.
Centrami dystrybucji było pogranicze imperium rzymskiego. Dla nas szczególne
znaczenie miały miejscowości Carnuntum i Aquincum.
Uważa się, że w I wieku transakcji handlowych dokonywano wymieniając towar za towar. Z końcem I wieku środkiem płatniczym coraz częściej były monety.
Wśród skarbów wydobytych z ziemi na Górnym Śląsku są takie, które zawierają
okazy o jednorodnej proweniencji, i takie, w których skład wchodzą egzemplarze
różnego pochodzenia. Te ostatnie świadczą o wymianie wewnętrznej. Początkowo,
tj. w I wieku, napływały raczej towary bardziej luksusowe, później również przedmioty powszechnego użytku.
Górny Śląsk był tylko jednym z etapów na drodze w handlu dalekosiężnym
z Akwilei nad Bałtyk. Czy stąd wywożono niewolników, futra czy skóry zwierząt,
dokładnie nie wiadomo, aczkolwiek sprowadzano je na pewno z Europy barbarzyńskiej. Nie da się wskazać, może poza Nową Cerekwią, na ośrodki górnośląskie
pełniące jakąś rolę w handlu dalekosiężnym bądź miejscowym. Trzeba nadmienić,
że Górny Śląsk, mimo że znajdował się na głównym szlaku handlowym, nie był
zapewne dla kupców rzymskich terenem obfitującym w towary im potrzebne.
Rekonstruowanie transportu lądowego również jest trudne. Z braku nawierzchni twardych nie można było się posługiwać wozami, jedynie zwierzętami jucznymi.
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W transporcie wodnym używano łodzi-dłubanek, zapewne w lokalnej wymianie
lub przeprawie np. przez Odrę.
Mieszkańców osad łączyły różne więzy, m.in. gospodarcze, polityczne, wspólne
wierzenia i obrzędy. Te ostatnie możemy poznać przede wszystkim na podstawie
znajomości zwyczajów pogrzebowych.
Dostępne źródła archeologiczne nie dają podstaw do rekonstrukcji ceremonii
pogrzebowych związanych z obrządkami zarówno szkieletowym, jak i ciałopalnym.
W zasadzie ograniczają się one w dużym stopniu do ich ostatniej fazy, a mianowicie
do przygotowania grobu i złożenia w nim resztek zmarłego z darami, a w przypadku spalenia także z pozostałościami stosu pogrzebowego.
Z Górnego Śląska znanych jest nieco ponad 20 cmentarzysk [z udokumentowanymi, badanymi wykopaliskowo grobami (nie licząc stanowisk z pojedynczymi pochówkami bądź z większą ich liczbą, ale zniszczonych)], na których odkryto
ponad 600 grobów. Większość z nich pochodzi z okresu od końca I wieku do
początku IV wieku. Prawie zupełnie brak jest nekropolii wcześniejszych, co odpowiada nielicznym śladom osadnictwa kultury przeworskiej. Natomiast z końca IV
i V wieku znamy tylko kilka cmentarzysk głównie typu dobrodzieńskiego. Znaczne
zagęszczenie cmentarzysk znajduje się na obszarze opolsko-strzeleckiego skupienia
osadniczego, skąd pochodzą największe z nich w Choruli (194 groby) i Tarnowie
Opolskim (około 200 grobów).
Na Górnym Śląsku dominował obrządek ciałopalny. Nieliczne są groby szkieletowe. Najciekawszy jest tzw. grób książęcy z Opola-Gosławic. Pochowano tam
prawdopodobnie osobę związaną z arystokracją plemienną, o czym świadczą
m.in. bogate dary. Pochówki te, określane nazwą „typu Lubieszewo”, występowały
w okresie wczesnorzymskim w całej Europie Środkowej i części Europy Północnej.
Charakteryzują je izolowane położenie oraz bardzo bogate wyposażenie. Opolski
grób pochodzi z 2. połowy I wieku. Z II wieku pochodzi cmentarzysko w Kietrzu,
skąd znanych jest 8 grobów szkieletowych. Zmarłych składano w jamach na boku
w pozycji skurczonej, która, być może, miała naśladować układ ciała śpiącego człowieka.
Ogólnie biorąc, przeważały groby płaskie. Nieliczne są pochówki z obstawą
kamienną bądź przykryte kamieniami, jak grób 7 w Izbicku, powiat strzelecki. Do
wyjątków należą groby kurhanowe, jak grób 47 z Choruli, z nasypem i komorą
grobową otoczoną murem kamiennym (ryc. 25). Wprawdzie już od początków XIX
wieku znane są informacje o cmentarzysku kurhanowym w Szymiszowie, ale ich
wiarygodność była podważana. Również badania w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku nie rozstrzygnęły wątpliwości.
Wśród grobów ciałopalnych odkrytych na Górnym Śląsku można wyróżnić groby popielnicowe, bezpopielnicowe jamowe oraz warstwowe. Pierwsze z nich dzielą
się na obsypane szczątkami stosu pogrzebowego, przeważające w II i III wieku,
a następnie zanikające, i bez resztek ciałopalenia w jamie grobowej, częstsze w III
i IV wieku. W tym obrządku spalone szczątki zmarłego albo rozrzucano w jamie,
poza popielnicą, razem z pozostałościami stosu i darami, albo wkładano wyłącznie
do popielnicy. Z kolei groby bez popielnicy charakteryzują się płytkimi, nieckowatymi jamami, w których wypełnisku zalegały przepalone szczątki kostne, resztki stosu
i wyposażenia. Czasem przepalone kości tworzyły zbite skupienie w jamie bądź
w czystym piasku. Należy wówczas przyjąć, że składano je najpierw do jakiegoś
organicznego opakowania, np. z materiału lub drewna, które później się rozpadło.
Takie groby występują w II i III wieku.
Płeć zmarłych ani przynależność do jakiejś warstwy społecznej nie miały chyba
wpływu na preferowanie grobów z popielnicami bądź bez nich. W każdym razie
do tej pory niewiele na to wskazuje. Można zauważyć nieco bogatsze wyposażenie
grobów popielnicowych, ale trzeba się liczyć z tym, że ceremonie pogrzebowe
praktykowane przy pochówkach bezpopielnicowych mogły powodować, iż nie
wszystkie przedmioty składano w jamie, a część z nich mogła ulec rozproszeniu.
W 2. połowie II wieku pojawiają się na Górnym Śląsku groby warstwowe. Na
cmentarzysku w Tarnowie Opolskim odkryto płaty ziemi z licznymi spalonymi kośćmi, ułamkami ceramiki i przedmiotami metalowymi. Zajmowały one przestrzeń od
kilku do kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Pod nimi natrafiano na nikłe ślady
jam, ale najczęściej skupiska określano na podstawie rozrzutu zabytków. Z czasem rozpraszanie szczątków zmarłego stawało się bardziej powszechne i znalazło
swoje apogeum w końcu IV i V wieku na tzw. cmentarzyskach typu dobrodzieńskiego. Wtedy to grzebano zmarłych wyłącznie rozsypując spalone kości na całej
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Ryc. 25. Chorula. Grób

Ryc. 26. Izbicko. Grób tzw. rowkowy
na różnych głębokościach
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powierzchni cmentarzyska. Pozostała po tych rytuałach jedna warstwa ciałopalenia, w której leżały również liczne przedmioty najczęściej ze śladami oddziaływania
ognia. Czasami można było wyodrębnić pod nią jamy, których funkcja nie jest do
tej pory jasna. Cmentarzyska takie odkryto w Kietrzu, Szczedrzyku, powiat opolski,
Zakrzowie, Świbiu, powiat gliwicki, Dobrodzieniu-Rędzinie. Genezy tych zwyczajów
należy, być może, szukać w kręgu kultur dackich.
Na Górnym Śląsku spotyka się rzadko, głównie w I wieku w Kietrzu, groby tzw.
rowkowe. Jest to dosyć specyficzna forma pochówku, do dzisiaj niejednoznacznie
interpretowana. Podobny grób (nr 50) odkryto też w Izbicku (ryc. 26). Miał wymiary
2,2–2,4 m i postać rowka zabarwionego węglem drzewnym, otaczającego czysty
piasek. Rowek zawierał przepalone kości, ułamki ceramiki i przedmioty metalowe.
Do tej pory nie udało się odkryć miejsc kremacji zmarłych. Nie wiadomo,
czy znajdowały się na cmentarzyskach, czy w pewnej od nich odległości. Jerzy
Szydłowski uważa, że cmentarzyska typu dobrodzieńskiego są jednocześnie miejscem stosu i pochówku. Ponieważ stosy pogrzebowe wznoszono zapewne na
powierzchni ziemi, szansa na ich odkrycie jest znikoma. Również na inne pytania
brakuje odpowiedzi, np. czy spopielania zwłok dokonywano zawsze w tym samym
miejscu, czy też je zmieniano?
Bardzo rzadko stosowano także inhumację, której przykładem jest grób w Opolu-Gosławicach (ryc. 27). Zmarły pochowany był w komorze drewnianej w pozycji
wyprostowanej, na plecach, z nogami w kierunku północno-wschodnim. Podobno leżał na drewnianej podłodze. Za jego głową stały dary grobowe. Komora była
sklepiona kamieniami, tworzącymi jakby kurhan prawdopodobnie pokryty ziemią.
Uważa się, że tego typu pochówki były charakterystyczne dla najwyższych warstw
społecznych zamieszkujących w okresie wczesnorzymskim znaczną część Barbaricum.
Groby szkieletowe znane są też z Kietrza, gdzie w II wieku zwłoki wkładano do jam
w przybliżeniu prostokątnych lub owalnych w pozycji skurczonej, na boku, z głową
skierowaną na południe. Były dosyć ubogo wyposażone. Współwystępowały z grobami ciałopalnymi. Dotychczas uważano, że zarówno groby rowkowe, jak i szkieletowe
mogą świadczyć o przetrwaniu tradycji celtyckich. Sprawa nie jest jednak jasna, Celtowie bowiem już dawno Płaskowyż Głubczycki opuścili (przerwa trwała ponad 150
lat), a i grzebania zmarłych niespalonych zaniechali znacznie wcześniej.
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Ryc. 27. Opole-Gosławice. Rzut, przekrój
i rekonstrukcja grobu

Ryc. 28. Tarnów Opolski. Wyposażenie
grobu wojownika
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Ryc. 29. Chorula. Wyposażenie grobu
wojownika
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Życie społeczne niewątpliwie znalazło odbicie w wierzeniach i zwyczajach
pogrzebowych. Wskazuje na to zróżnicowanie w wyposażeniu grobów. Możemy
z zachowaniem pewnej ostrożności określić płeć i pozycję społeczną zmarłych na
podstawie np. ozdób stanowiących części ubiorów, a także przypisywanych zwyczajowo określonej płci innych przedmiotów. Dla pochówków męskich typowe są
niektóre rodzaje zapinek czy pasów ze sprzączką. Innym atrybutem jest uzbrojenie,
z którego należy wymienić tarcze, włócznie, miecze i ostrogi (ryc. 28, 29). Obecność
dwóch ostatnich w grobie mogła wskazywać na wyższą pozycję w hierarchii społecznej zmarłego. W grobach kobiecych znajdowano takie części stroju, jak wisiorki
i paciorki czy szpile kościane, ale również przęśliki, części skrzyń – zamki i klucze.
Te ostatnie najczęściej w grobach bogatych. Występowały pewne różnice w wyposażaniu zmarłych na poszczególnych cmentarzyskach, co dało się zauważyć m.in.
w Tarnowie Opolskim i Choruli. Niektórych przedmiotów nie spotyka się w późniejszym czasie w grobach, co najprawdopodobniej wynikało ze zmian w obrządku
pogrzebowym bądź ubożenia ludności, a być może zmieniły się stroje. Na Górnym
Śląsku podobnie jak na innych obszarach zajętych przez ludność kultury przeworskiej składano do grobu wiele innych wyrobów, a najczęściej ceramikę. Poza już
wymienionymi także okucia pasa, bransolety, grzebienie, groty strzał i oszczepów,
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Ryc. 30. Chorula. Groby

toki, brzytwy, krzesiwa, noże, nożyce, szczypce, sprzączki do pasa, osełki, szydła, igły,
kości do gry i inne rzeczy używane codziennie (ryc. 30, 31). Znacznie rzadziej znajduje się narzędzia produkcji stosowane w rolnictwie czy związane z wytwórczością
rękodzielniczą. Ciekawostką są spotykane niekiedy w grobach kości zwierząt, np.
w Ciecierzynie, Choruli (ptaki). Były to zapewne resztki uczty pogrzebowej.
Do rzadkich darów grobowych należą również przedmioty importowane z Cesarstwa Rzymskiego, jak już wspomniano m.in. brązowe misy, wiadra, cedzidła,
czerpaki, naczynia terra sigillata. Ich duża liczba we wspomnianym już grobie gosławickim świadczy o tym, że pochowana w nietypowym dla tych czasów obrządku
szkieletowym osoba musiała reprezentować najbogatszą warstwę społeczeństwa,
stąd przyjęło się nazywać te pochówki „książęcymi”. Trzeba jednak wspomnieć, że
płeć osoby pochowanej w Opolu nie jest pewnie określona.
Rzymskie importowane naczynia brązowe wystąpiły również w grobach męskich w Grudyni Małej i Wroninie, powiat kędzierzyńsko-kozielski, oraz w grobie
kobiecym w Baborowie, powiat głubczycki, co należy uznać za oznakę bogactwa
ich właścicieli.
Od 2. połowy II wieku zachodzą pewne zmiany w wyposażaniu zmarłych, a liczba grobów kobiecych wyraźnie się zmniejsza. Inwentarz staje się coraz uboższy.
Czasami ogranicza się do ułamków ceramiki i pojedynczych wyrobów metalowych.
Wydaje się też, że do grobów wkładano jedynie część resztek stosu, spalonych kości
i coraz więcej elementów wyposażenia wtórnie przepalonych. Trudno jednoznacznie wskazać na przyczyny tych zmian, ale nie należy sądzić, że społeczeństwo stało
się mniej zamożne. Wypada przyjąć, że kłopoty w interpretacji tych chyba ewolucyjnych przekształceń leżą w nieuchwytności dla archeologa większości zjawisk
ze sfery wierzeń. Interpretowanie niektórych zwyczajów, rytuałów, obrzędów itp.
na podstawie zachowanych pozostałości materialnych nastręcza wielu trudności.
Przykładowo, na niektórych cmentarzyskach stwierdzono rozbijanie naczyń glinianych, a także zginanie przedmiotów metalowych, np. mieczy. Deformowano też
m.in. groty, umba, nożyce. Postępowania takiego nie da się łatwo wytłumaczyć.
Można wspomnieć o ornamentyce pojawiającej się na naczyniach czy innych
przedmiotach. Wymieńmy znaki na popielnicy z Dziedzic, powiat krapkowicki,
uznawane przez niektórych za pismo runiczne (ryc. 32). Trudno to rozstrzygnąć, ale
chyba nie są one zwykłym ornamentem. Natomiast zdobienie grotów kółeczkami
inkrustowanymi srebrem (Śmicz, powiat prudnicki), półksiężycami (Rogów Opolski),
łuczkami (Zdzieszowice, powiat kędzierzyńsko-kozielski), zygzakami (Rogów, Chorula) itp. ma prawdopodobnie cechy symboliczne.
Do wyjaśnienia pozostaje sprawa występowania w rejonie Nowej Cerekwi,
powiat głubczycki, mnóstwa rozproszonych na większej przestrzeni monet. Czy to
były dary ofiarne dla bóstw stojących w tym miejscu, czy miejsce targowe, nie da
się orzec. Może rozwiążą tę kwestię przyszłe badania wykopaliskowe.
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Ryc. 31. Tarnów Opolski. Zabytki z grobów
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Ryc. 32. Dziedzice. Zabytki z grobu
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Ryc. 33. Imielin. Piec prażalniczy

Ciekawym zagadnieniem jest umieszczanie na dnie większości pieców hutniczych w Dobrzeniu Małym kamieni żarnowych. Ich obecność nie miała raczej
praktycznego znaczenia. Chodziło zapewne o bliżej nam nieznany, niespotykany
gdzie indziej, rytuał odgrywający jakąś rolę w wytapianiu żelaza.
Inny, również trudny do zinterpretowania ceremoniał stosowano w czasie prażenia odłamków dolomitu w Imielinie. W środku jednej z jam odpadkowych zawierającej przepalone resztki skał zachował się piec o wysokości prawie 1 m (ryc. 33). Był
to jedyny przypadek lokalizacji pieca poza piecowiskami. Pozostawienie w miejscu
wypalania całego wsadu złożonego z przepalonych okruchów skalnych, w otoczeniu resztek produkcyjnych pochodzących z innych pieców, to bezsprzecznie ślad
odbywających się tu obrzędów. Czynności tych nie jesteśmy w stanie odtworzyć.
Na nekropoli w Zakrzowie odkryto pod brukiem kamiennym szkielet psa. Także
w tym przypadku trudno wyjaśnić ten unikatowy na Śląsku zwyczaj. Przypuszczalnie była to ofiara. Pochówki psów są znane ze środkowoeuropejskiego Barbaricum.
O stosunkach społecznych w omawianym czasie mówią dość bogate źródła archeologiczne. Różne informacje można uzyskać na podstawie m.in. rozmieszczenia
osadnictwa, rozplanowania osiedli, zróżnicowania grobów, wytwórczości rzemieślniczej. Archeologię uzupełniają źródła pisane dotyczące ludów żyjących w innych
rejonach Barbaricum na podobnym poziomie rozwoju społecznego.
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Ryc. 34. Tarnów Opolski.
Częściowa rekonstrukcja planu
cmentarzyska:

10 m

a – przybliżona, zachodnia granica cmentarzyska
b – obszar występowania warstwy z przemieszanymi
pozostałościami różnych pochówków
c – groby popielnicowe
d – groby bezpopielnicowe
e – groby o przybliżonej lokalizacji
f – przypuszczalny obszar występowania warstwy
z przemieszanymi szczątkami różnych pochówków
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Najlepiej nadają się do rekonstrukcji stosunków społecznych cmentarzyska, na
których zauważa się zróżnicowany obrządek, wyposażenie grobów i ich rozmieszczenie. Przykładem mogą być nekropole w Tarnowie Opolskim (ryc. 34) i Choruli
(ryc. 35). Dostrzega się na nich pewną odrębność w wyposażaniu zmarłych, co
widać np. w elementach ubioru. Świadczyłoby to o chowaniu na jednym miejscu
zmarłych pochodzących nie z jednej, a z kilku osad zlokalizowanych w pobliżu.
Grupy te mogły łączyć więzy pokrewieństwa. Uważano, że w Choruli trzy skupienia
pochówków rozdzielone od siebie wolną przestrzenią to ślady być może istnienia
jakichś wspólnot terytorialnych. Trudno jednak to zweryfikować. O zamożności
i zhierarchizowaniu społecznym można wyciągać wnioski z cmentarzysk datowanych na wieki II i III. Późniejsze pochówki już są znacznie uboższe, a zmienione
zwyczaje pogrzebowe uniemożliwiają ich dokładną analizę. Na wspomnianych
cmentarzyskach najwięcej jest grobów przeciętnych i ubogich. Ale są także groby
bogate, z bronią i ostrogami, należące do wojowników konnych, a więc do osób
postawionych wysoko w hierarchii społecznej. Może nawet byli to naczelnicy rodów. Niektóre z kobiecych pochówków też wyróżniają się bogatymi darami i m.in.
częściami stroju. Szczególnie widać wyodrębnione bogate groby obu płci w Choruli. Prawdopodobnie należały do znaczniejszego rodu. Groby uboższe zawierały
pojedyncze przedmioty, bądź nie miały żadnego wyposażenia, co interpretuje się
jako pochówki niższych warstw bądź dzieci. Cmentarzysko w Tarnowie Opolskim
użytkowała niezbyt zamożna grupa. Znacznie bardziej majętni byli grzebani na
cmentarzysku w Choruli. Dowodem tego jest odkrycie w pierwszej z tych miejscowości tylko jednego grobu bogatego, a w drugiej aż piętnastu oraz prawie
pięciokrotna przewaga średnio wyposażonych pochówków w Choruli.
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Ryc. 35. Chorula. Plan cmentarzyska,
rozmieszczenie grobów męskich
i kobiecych:
groby męskie zawierające broń
groby męskie bez broni
groby kobiece (pewne)
groby kobiece (wątpliwe)
groby nieokreślone
grób dziecięcy
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Ryc. 36. Dobrodzień. Dzban

Ryc. 37. Dobrodzień. Eksploracja grobu

Spotyka się też groby o wyjątkowym bogactwie, jak np. grób książęcy z Opola-Gosławic. Chowano w nich osoby z najwyższej warstwy plemiennej. Może już
w I wieku ukształtował się w rejonie Opola jakiś ośrodek władzy.
Wyróżniał się swoim wyposażeniem kurhan w Choruli. Na Płaskowyżu Głubczyckim też nie brakowało grobów z naczyniami brązowymi (Baborów, Grudynia
Wielka, Nowa Cerekiew, Wronin) świadczącymi o zamożności tamtejszych mieszkańców. Dowodzą tego dodatkowo znaleziska złotych monet i ozdób. Razem
wskazywałoby to na większą majętność przeciętnych mieszkańców bądź obecność
w tym rejonie warstwy arystokracji.
Od czasu do czasu odkrywane są przypadkowo pojedyncze groby, jak np.
w Pławniowicach, powiat gliwicki. Pochowano w nim poległego bądź zmarłego
z innych powodów w końcu I lub początkach II wieku konnego wojownika uzbrojonego w żelazny miecz i włócznię, po której zachował się grot. Włożono mu jeszcze do grobu m.in. żelazne ostrogi, noże, nożyce, sprzączkę i okucie końca pasa.
Dotychczas nie znaleziono w pobliżu innych pochówków, które wskazywałyby na
istnienie tam cmentarzyska.
Daleko rozwinięta specjalizacja musiała być w produkcji niektórych wyrobów.
Dotyczy to na przykład garncarstwa wykorzystującego koło, hutnictwa i kowalstwa,
obróbki metali kolorowych. Nie potrafimy rozstrzygnąć, z powodu braku odpowiednich źródeł, czy hutnik był jednocześnie kowalem, czy raczej wytapianiem trudnili
się wyłącznie dymarze, pozostawiając kowalom wyprodukowanie z łupki żelaznej
określonych przedmiotów.
Artykułami powszechnie użytkowanymi handlowali pośrednicy. Organizowali
handel zarówno pomiędzy dużymi centrami produkcyjnymi, jak i lokalnymi ośrodkami. Kwestią nie zbadaną jest, czy rozprowadzali tylko gotowe wyroby, czy również
półsurowiec. Wydzielanie się rękodzieł od produkcji rolno-hodowlanej to proces
dosyć powolny, ale w okresie rzymskim nabrał znacznego przyspieszenia. Ośrodki
produkcyjne czasami dysponowały nadwyżką produktów i musiały je rozprowadzać
wśród sąsiadów na wymianę. Kierunki wymiany lokalnej trudno ustalić.
Na Górnym Śląsku dotychczas wydzielono kilka grup terytorialnych, które
mogły odpowiadać małym plemionom. Jedna z nich egzystowała we wschodniej
części Płaskowyżu Głubczyckiego z ośrodkami w okolicach Nowej Cerekwi i Kietrza. Druga zajmowała region opolsko-strzelecki, trzecia kluczborski. Rozwijały się
w różnych okresach. Liczebność dwóch pierwszych zdaniem K. Godłowskiego nie
przekraczała odpowiednio 15000 i 5000 osób. Do tych szacunkowych określeń należy podchodzić jednak z dużą ostrożnością. Zgrupowanie kluczborskie stanowiło
południową część większego skupiska rozciągającego się poza granice Górnego
Śląska. Obszary te oddzielały lasy i spore przestrzenie, na których nie stwierdza się
śladów osadnictwa, a przynajmniej dotychczas nie zostały rozpoznane. Plemiona te
wchodziły w skład większego związku tworzącego kulturę przeworską, utożsamianą
przez część badaczy z Wandalami.
W zasadzie można powiedzieć, że Górny Śląsk w okresie rzymskim był jednolity kulturowo, cały bowiem ten nieduży obszar zamieszkiwały plemiona kultury
przeworskiej. W pierwszych dwóch wiekach nie można dostrzec jakichś wyraźnych
różnic w kulturze materialnej. Dochodzi do nich później, a zwłaszcza podczas wędrówek ludów. Niemniej dotychczas zwracano uwagę na pewne odmienności
w sferze duchowej czy społecznej między środkową i północną częścią Górnego Śląska a Płaskowyżem Głubczyckim. Widać wyraźnie, że w pierwszej z wymienionych części zakładano duże cmentarzyska ciałopalne. Tego zwyczaju nie było
w drugiej. Tłumaczy się to odrębnością w sposobie grzebania zmarłych. Od III wieku
zaznaczają się większe różnice, przykładowo w ceramice. Bardziej jednak jednoznaczne zmiany zachodzą w IV wieku. W tym czasie na prawobrzeżnym obszarze
Odry pojawiły się cmentarzyska o charakterystycznym obrządku pogrzebowym.
Ten element, a także swoiste formy ceramiczne i przedmioty metalowe na nich
występujące [m.in. jednouche dzbany (ryc. 36) i naczynia wiaderkowate, naczynia piętrowe i puchar zdobiony fasetowaniem] skłoniły F. Pfützenreitera, już przed
II wojną światową, do wydzielenia kultury dobrodzieńskiej, nazwanej tak od cmentarzyska w Dobrodzieniu, na którym je odkryto (ryc. 37). Inni nazywali ten zespół
grupą. Nad tym, czy tworzyli ją obcy przybysze, czy też nie, rozgorzała dyskusja.
Do dzisiaj zbadano więcej stanowisk z tego czasu na wschód i północny wschód
od Odry, mniej więcej po Górną Wartę, zarówno osad, jak i cmentarzysk. Wydaje się, że uzasadnione jest raczej jedynie uznanie cmentarzysk o podobnym jak
w Dobrodzieniu zwyczaju chowania zmarłych jako „typu dobrodzieńskiego”. Pozo-
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stałe cechy tego zgrupowania cmentarzysk i osad niewiele się różnią. Nawiązują
wyraźnie do kultury przeworskiej. Tendencja rozpraszania szczątków kostnych na
cmentarzyskach sięga na Górnym Śląsku III wieku i prawdopodobnie z biegiem
czasu się nasiliła. Według K. Godłowskiego zmiany są efektem rozwoju osadnictwa
i zajmowania nowych obszarów, podobnie jak to działo się od początku okresu
rzymskiego, a więc omawiane stanowiska można zaliczyć do najpóźniejszej fazy
rozwoju kultury przeworskiej. Nie można jednak wykluczyć wpływu jakichś obcych
elementów, zwłaszcza w Dobrodzieniu.
Z kolei kontakty kultury przeworskiej z ludnością zamieszkującą tereny poza
jej zasięgiem przejawiają się w występowaniu importów na terenie Górnego Śląska
oraz rodzimych wyrobów poza jej zasięgiem.
Najważniejsze są związki z obszarami leżącymi na południe od Karpat i Sudetów, bardziej rozwiniętymi, m.in. na skutek bliższego sąsiedztwa państwa rzymskiego. Lugiowie, najprawdopodobniej zamieszkujący w okresie rzymskim Górny Śląsk,
utrzymywali kontakty z ludnością tamtych ziem, np. najbliższymi sąsiadami Kwadami.
Podkreślić należy w nich rolę szlaku handlowego biegnącego z Południa nad Bałtyk.
Identyfikowani z mieszkańcami Polski południowej Wandalowie również pojawiają się
na arenie dziejowej podczas konfliktów z Markomanami. Można też wymienić nawiązania w II i III wieku do północno-wschodnich Węgier (różne części stroju). Wówczas
też na Węgrzech, Rusi Zakarpackiej i Słowacji pojawiają się stanowiska kultury przeworskiej. W późniejszym okresie zaznaczają się na Górnym Śląsku wpływy ludności
z Kotliny Karpackiej (szerokokołnierzowe naczynia zasobowe rozpowszechnione na
całym Górnym Śląsku) i Węgier (naczynia wiaderkowate w Dobrodzieniu).
Jest bardzo prawdopodobne w świetle znalezisk huńskich, że Górny Śląsk był
w jakimś stopniu zależny od azjatyckich koczowników. Przybywali oni przez Bramę Morawską i przełęcze karpackie. Mogą o tym świadczyć bogato wyposażone
szkieletowe groby: mężczyzny w Jakuszowicach w Małopolsce i kobiety w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku, a także fragment huńskiego kotła brązowego z miejscowości Razova koło Bruntala w czeskiej części Górnego Śląska.
Z Północą łączył Górny Śląsk szlak bursztynowy i z tego choćby faktu musiały
jakieś oddziaływania stamtąd płynąć, co jednak nie znajduje znaczniejszego potwierdzenia w tutejszych materiałach.
O tym, że ludność barbarzyńska przechodziła do prowincji rzymskich,
świadczą odkrycia przedmiotów kultury przeworskiej na tym terenie. Mogli je
pozostawić – według K. Godłowskiego – najemni żołnierze, zbiedzy, a może też
niewolnicy.
Czy możemy mówić o związkach kultury przeworskiej z kulturą wczesnośredniowieczną? Jakie były różnice, a jakie podobieństwa? Czy była ciągłość osadnicza
czy raczej jej nie było? Czy Górny Śląsk w 2. połowie V wieku i w wieku VI był
zasiedlony? W świetle znalezisk górnośląskich widać wyraźne różnice w kulturze
materialnej okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza. Jest to zjawisko symptomatyczne również dla innych obszarów Słowiańszczyzny zachodniej. Między
okresem rzymskim a średniowieczem nastąpił znaczący przełom. Pewne zjawiska
i materialne ślady zanikły, a pojawiły się nowe. Wiele zagadnień wiążących się
z końcem okresu rzymskiego i początkiem średniowiecza jest w dalszym ciągu
spornych, a dopływ archeologicznych źródeł stosunkowo wolny, stąd poglądy na
najbardziej kontrowersyjne sprawy nie ulegają znaczącym zmianom. Wymieńmy
choćby spore trudności w datowaniu zabytków.
Na naszym obszarze brakuje stanowisk z okresu między połową V wieku a VII
wiekiem. Jedynie popielnica znaleziona w Siemoni znajdującej się w Małopolsce tuż
przy granicy z Górnym Śląskiem dowodzi postępującej penetracji tych obszarów
przez Słowian.
Górny Śląsk to niewielki skrawek obszaru zajmowanego przez plemiona kultury
przeworskiej między Sudetami i Karpatami a Notecią, Wisłą, i Wieprzem na obszarze dzisiejszej Polski w pierwszych czterech wiekach. Kultura ta była stosunkowo
jednolita. Różnice można uchwycić czasami w szczegółach. Trudniej je określić we
wczesnym etapie jej rozwoju na omawianym terenie, ponieważ osadnictwo nie było
zbyt intensywne. Od połowy II wieku następuje dość znaczny jego wzrost trwający
do końca IV wieku. Można wykazać pewne związki zarówno z Wielkopolską południową, jak i ziemiami w dorzeczu Liswarty czy środkowej Polski. Kontakty te były
zapewne w jakiejś części rezultatem wymiany handlowej. Pewne podobieństwa da
się zauważyć w Małopolsce, np. takie same szerokokołnierzowe naczynia zasobowe. Natomiast między Śląskiem Środkowym a Górnym są i podobieństwa, i różnice.
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Kontakty ludności kultury przeworskiej z ludnością terenów ościennych były
dosyć znaczne. Morawy i zachodnią Słowację zamieszkiwali – zdaniem większości
badaczy – Kwadowie. Od II wieku dostrzega się wzrost wzajemnych wpływów kultur rozdzielonych Karpatami i Sudetami. Niewiele śladów kontaktów zachowało się
w strefie granicznej. Pewne zapożyczenia kwadzkie stwierdza się na Górnym Śląsku
(m.in. zdobnictwo), sporo elementów przeworskich można uchwycić na południe
od niego. Te wzajemne przenikania obu kultur (aczkolwiek niezbyt intensywne)
widać w całym okresie rzymskim. Należy przyjąć, że najwięcej przyczynił się do nich
szlak handlowy prowadzący przez Bramę Morawską. Od II wieku jakieś grupy kultury przeworskiej przeniosły się na południe od Karpat, ale później zaniknęły wśród
tamtejszej ludności. Przypuszcza się, że niektóre zabytki wskazują nawet na przechodzenie barbarzyńskiej ludności kultury przeworskiej do prowincji rzymskich.
Zakarpacie mogło też pośredniczyć w przekazywaniu na Górny Śląsk wpływów
kulturowych z bardziej na południe położonych obszarów, np. Dacji. Zauważyć
je można w wielu wyrobach końcowej fazy okresu rzymskiego w Dobrodzieniu
i na innych stanowiskach z tego czasu. Niektóre źródła pośrednio dowodzą, że
Górny Śląsk wraz z większą częścią południowej Polski znalazł się w 1. połowie V
wieku pod dominacją koczowniczych Hunów. Można dostrzec ślady oddziaływań
znad dolnej Wisły. Trudno udowodnić, czy są to importy czy naśladownictwa. Czy
rozprzestrzeniały się z Południa na Północ czy odwrotnie. Pewne jest, że sprzyjał
temu wspominany już szlak bursztynowy. Dosyć słabe kontakty utrzymywano również z Czechami. Znacznie trudniej dowodzić związków kulturowych z obszarami
dalszymi, jak Skandynawia bądź Nadłabie.
Przerwa w osadnictwie niektórych części Górnego Śląska trwała od zaniku
kultury łużyckiej w V i IV wieku przed Chr. aż do II wieku, kiedy to opustoszały po ludności kultury łużyckiej teren gęsto zaludniał się i dynamicznie rozwijał.
Wprawdzie w północnych regionach Górnego Śląska (powiat kluczborski) spotyka
się ślady osadnictwa kultury przeworskiej, zarówno w okresie lateńskim, jak i na
początku okresu rzymskiego, ale były one słabe i rozproszone. Później teren ten
prawie całkowicie opustoszał. Na pytanie, z jakiego powodu to nastąpiło, trudno
uzyskać odpowiedź. Podobnie trudno wytłumaczyć zanik osadnictwa celtyckiego
na Płaskowyżu Głubczyckim w I wieku przed Chr. Dopiero w 2. połowie I wieku
pojawiają się tu plemiona kultury przeworskiej. W 1. połowie II wieku przybywa
w tym rejonie stanowisk, ale nie jest to jeszcze znaczna ekspansja, która rozpoczyna
się wyraźnie dopiero od około połowy II wieku. Najprawdopodobniej z tego rejonu
kolonizowane były inne obszary dotychczas rzadko lub w ogóle niezasiedlone.
Stosunki między Rzymianami a mieszkańcami ziem nad Górną Odrą miały dla
tych drugich duże znaczenie. Rozwijały się z różną intensywnością podczas pierwszych pięciu wieków pierwszego tysiąclecia. Czasami miały charakter pokojowy,
a czasami wojenny. Początkowo, przez pierwsze dwa wieki, wydaje się, iż rzymskie
oddziaływanie było o wiele silniejsze. Później słabło wraz z kryzysem, jaki zaczął
obejmować Cesarstwo Rzymskie. Równocześnie od 2. połowy II wieku ludność na
Górnym Śląsku zaczęła się bogacić, co widać w przeciętnym wzroście zamożności,
ale też powoli zauważyć można pogłębiające się zróżnicowanie społeczne. Taka sytuacja trwała do ostatniej ćwierci IV wieku. Dopiero wówczas fala wędrówek ludów,
jaka nawiedziła m.in. południową Polskę spowodowała kryzys osadnictwa, które do
połowy V wieku najprawdopodobniej (przynajmniej na Górnym Śląsku) całkowicie
zanikło. Spustoszenia dokonali Hunowie. Przybysze ze Wschodu po rozbiciu po
drodze różnych plemion, m.in. Ostrogotów i Wizygotów, wtargnęli w głąb Europy.
Ich inwazja spowodowała migrację wielu plemion, głównie germańskich. Między
innymi Wandalowie wywędrowali w końcu IV wieku na zachód Europy i dalej do
północnej Afryki, gdzie założyli królestwo.
Kwestia przynależności etnicznej niektórych plemion zamieszkujących środkową Europę u schyłku starożytności budzi od wielu lat kontrowersje. Południową
Polskę, a więc i Górny Śląsk, obejmowała w tym czasie swoim zasięgiem kultura
przeworska. Jedni uważają, że tworzyły ją plemiona słowiańskie, inni że germańskie.
Kto zasiedlił Górny Śląsk najpierw, Germanie czy Słowianie? Czy można utożsamiać kulturę archeologiczną z konkretnym etnosem? Czy za pomocą źródeł archeologicznych można ustalić przynależność etniczną? Pytań jest wiele, a prób
odpowiedzi na nie dokonywali uczeni wielu dyscyplin, oprócz archeologów m.in.
historycy, językoznawcy, antropologowie, paleodemografowie. Źródła pisane zawierają dość skąpe informacje o obszarach leżących na północ od Karpat i Sudetów, co pozwala na ich różnorodną interpretację. Mówiąc w wielkim skrócie, trzeba
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przypomnieć, że południową Polskę zamieszkiwali – według Tacyta i Ptolemeusza
– Lugiowie. To właśnie przekazy wymienionych wybitnych historyków starożytności
z I i II wieku skłaniają wielu badaczy do łączenia tego ludu z kulturą przeworską.
Później nie są już wymieniani. Językoznawcy nie są jednak zgodni w kwestii pochodzenia nazwy „Lugiowie”, określając ją jako germańską, słowiańską lub celtycką.
Dawniej w Polsce powszechny był pogląd, że na ziemiach polskich, bądź ich
części, osiedlili się w tym czasie Wenetowie/Wenedowie, wymieniani też m.in. przez
Pliniusza Starszego i Ptolemeusza, i właśnie ich identyfikowano ze Słowianami. Inni,
np. przedwojenni badacze niemieccy, lokalizowali na Śląsku w okresie rzymskim
siedziby Wandalów wymienianych przez Pliniusza Starszego i Tacyta, utożsamiając
kulturę przeworską z wandalską. Jednym z plemion wandalskich byli Hazdingowie.
W pierwszym okresie wojen markomańskich, ok. 170 roku, dotarli oni do granic
Dacji i te fakty mogą zbiegać się z czytelną w źródłach archeologicznych ekspansją kultury przeworskiej, być może również przez Górny Śląsk, ku południowemu
wschodowi nad Cisę. Wiadomości o Wandalach pojawiają się coraz częściej od
końca II wieku. Prawdopodobnie tworzyli oni jakiś związek plemienny.
Ponieważ o podobnym związku, zwanym lugijskim, wspominał Tacyt, nasuwa
się więc pytanie, czy Wandalowie byli Lugiami. Tak czy inaczej ostatnio coraz większa część badaczy polskich skłania się do łączenia Wandalów z kulturą przeworską
zajmującą m.in. Górny Śląsk. Nastąpiło to po długim okresie obowiązującego powszechnie u nas przekonania, iż wspomnianą kulturę tworzyli Prasłowianie.
Skąpe, ale też zróżnicowane źródła pisane dają wiele miejsca do bardziej bądź
mniej uzasadnionych interpretacji. Sprawom tym w dotychczasowych badaniach
etnicznych poświęcono niezliczoną liczbę publikacji i należy wątpić, czy w bliższej
przyszłości, a nawet czy w ogóle problemy związane z identyfikacją ludów wymienianych w pismach starożytnych da się rozwikłać.
Ogólnie biorąc, archeolodzy dzielą się na autochtonistów i allochtonistów.
Pierwsi to zwolennicy teorii o ciągłości osadnictwa na ziemiach nad Wisłą i Odrą,
argumentujący, że Słowianie nie pojawili się tu w VI wieku, ale znacznie wcześniej,
nawet ponad 3 tysiące lat temu. Wiążą więc z nimi m.in. górnośląskich nosicieli
kultury przeworskiej. Drudzy z kolei dowodzą, że nie można mówić o pobycie Słowian na obszarze Polski przed VI wiekiem, i zwracają uwagę na zbyt wielkie różnice
między kulturą archeologiczną z końca okresu rzymskiego a kulturą rozwijającą się
tu od VI wieku. Początki tej drugiej widzą tam, gdzie najwcześniej pojawiły się jej
typowe cechy, czyli w rejonie górnego i środkowego dorzecza Dniepru.
Zwolennicy zasiedziałości Słowian na terenie dzisiejszej Polski skupili się na
znajdowaniu elementów łączących dwie wspomniane kultury, a przeciwnicy na
znajdowaniu różnic między nimi. Spór toczy się dalej i na pytanie, jaki lud czy
ludy przebywały na Górnym Śląsku na początku I tysiąclecia, nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć. Można mieć nadzieję, że dopływ archeologicznych źródeł,
dotychczas stosunkowo wolny, pozwoli po pewnym czasie, prawdopodobnie jeszcze długim, na wyjaśnienie przynajmniej części spraw dyskusyjnych. Czy dojdzie
do ustalenia wspólnego poglądu? Dotychczasowe polemiki na to nie wskazują.
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The Roman period and the Migrations Period
Summary

In the first century AD Przeworsk Culture occupied what are now districts of Opole and Kluczbork. The most enduring
settlement on Prosna R. continued from the La Tène period. A princely burial discovered in Opole may have been associated
with a local centre of power. The Głubczyce Highlands came under settlement after mid-1st century AD. A settlement concentration in this region presumably corresponds to a tribe which had its centre of power and worship in the region of Nowa
Cerekwia. During the same period other areas of Upper Silesia continued without settlement or were only sparsely populated.
Przeworsk Culture settlement spread to the region only around mid-1st century AD. At this time or possibly sometime earlier
another concentration took shape in the region of Opole and Strzelce Opolskie. The funerary rite was cremation. One of the
largest cemeteries is at Chorula, with many richly furnished grave deposits. It is thought to be associated with settlement by
a different tribe. Farther to the north, separated by a zone of wasteland, another concentration is noted on the Prosna R. It
probably corresponds to a different tribe still, one settled in the region outside Upper Silesia.
A major factor responsible for economic expansion was demographic change. The population grew in size and the
economy became more vigorous. Iron metallurgy flourished in particular and may have led to improvements in other areas
of production. Iron production, although limited to supplying local needs, was on a truly impressive level. Improvements
in forging and ironworking techniques followed in its wake. This in turn stimulated advances in agriculture. Harvest yields
increased steadily. Animal husbandry became widespread. Inhabitants of the multiplying settlements owed their prosperity
also to expanding trade. Progress was noted in other branches of production, eg, wheel-thrown pottery, was introduced
during the 1st half of 3rd c. AD. The most frequent type of dwelling was the pit house in post construction, more rarely,
above-ground huts in the same construction. The remains of various features associated with production and settlement
include iron smelting furnaces, iron ore roasting floors, pottery kilns and hearths.
The burial rite was mostly cremation, with few exceptions as eg, Opole-Gosławice. Starting from 3rd c. AD there was a shift in
funerary practice and it became common to scatter the remains; grave goods became less rich. Ultimately these tendencies may
have led to the rise in late 4th to mid-5th centuries of cemeteries with layers of cremation containing a large number of burials.
The significant number of hoards of Roman coins discovered to date may document exchange with the South. It intensified starting from late 1st c. AD when a growing number of imports came to the area down the Amber Route which ran
through the Moravian Gate to the Baltic. There is a general view that to some extent Przeworsk Culture declined because
of the Huns. When and how this occurred is less well understood. This was possibly during the 1st half of 5th c., either as
a result of direct invasion or of the great migration of many tribes of barbarian Europe. Either way, the population in Upper
Silesia was affected by these developments.
On the other hand, it is apparent that over the entire period of interest Przeworsk Culture society continued to stratify.
A new warrior caste and a caste of kin or tribal elite emerged and grew in prosperity. Who were these people and where
had they come from? This is one of the most controversial issues, not only for Polish archaeology but also for archaeology
of Central and East Europe. The discussion has continued from the early days of archaeology and is still inconclusive. A view
which for some time has been gaining ground is that the Vandal homeland was on the Upper Odra. At present many researchers identify the Przeworsk people with this Germanic tribe. Even so, those in favour of continuity of Proto-Slavs in the
region have not laid down their arms yet. The issue can only be resolved with new evidence from excavation and improvements made to the methods of inquiry.
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WCZESNE ŚREDNIOWIECZE

Stan dotychczasowych badań nad wczesnym średniowieczem Górnego Śląska
przedstawiła szczegółowo w dwóch swoich książkach Edelgarda M. Foltyn. Stąd
też w niniejszym opracowaniu zasygnalizowane zostaną jedynie najważniejsze
szczegóły dotyczące historii badań nad interesującą nas problematyką. Do 1918
roku, czyli do odzyskania przez Polskę niepodległości, badaniami archeologicznymi
na Górnym Śląsku zajmowali się wyłącznie archeolodzy niemieccy. Wykopaliska
prowadzone na obiektach wczesnośredniowiecznych wówczas należały jednak do
rzadkości. Stanowiska te zwykle odkrywano przypadkowo, podczas prac rolnych
lub realizacji inwestycji ziemnych. W ten sposób dokonano odkryć m.in. w Gliwicach-Czechowicach, Modzurowie, powiat raciborski, Opolu-Gosławicach, Raciborzu-Oborze, Raciborzu-Brzeziu i Źlinicach, powiat opolski, badanych przez Rudolfa
Stöckela, W. Klosego i innych. Pojawiły się wówczas pierwsze publikowane sprawozdania z badań wykopaliskowych, m.in. prace W. Klosego z badań na grodzisku w Źlinicach i osadzie w Opolu-Gosławicach. Ważnymi opracowaniami, chociaż
będącymi dziełami nie archeologów, lecz historyków, były zestawienia zamków
śląskich K.A. Müllera i grodzisk Oscara Vuga.
W dwudziestoleciu międzywojennym wyróżnić można dwa kierunki badań
nad wczesnym średniowieczem Górnego Śląska, będące naturalną konsekwencją
nowych realiów politycznych. Wschodnia i południowo-wschodnia część regionu,
znajdująca się w granicach Polski, była przedmiotem badań archeologów polskich.
Przez stosunkowo długi czas archeologia polskiego Śląska – nie tylko związana
z wczesnym średniowieczem – traktowana była po macoszemu. Brakowało zarówno instytucji archeologicznych w Katowicach i innych ważniejszych ośrodkach, jak
i badaczy z polskich ośrodków uniwersyteckich zainteresowanych archeologią tego
regionu (prospekcje terenowe na niewielką skalę prowadzili badacze z ośrodków
krakowskiego, poznańskiego i warszawskiego, m.in. Józef Kostrzewski i Józef Żurowski). Dopiero w 1935 roku, wraz z powstaniem Działu Zabytków Prehistorycznych w Muzeum Śląskim w Katowicach, nastąpiło wyraźne ożywienie pod tym
względem, które zaowocowało zarówno badaniami terenowymi (m.in. na osadzie
w Syryni i na grodzisku w Lubomi, w powiecie wodzisławskim), jak i publikacją
wyników tych badań na łamach nowo powstałego pisma „Prace Prehistoryczne
[Śląskie]”. W latach 1935–1939 ukazało się pięć tomów tego rocznika, w których
przedstawiono wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych na polskim Górnym
Śląsku w latach 1933–1938.
Archeologia niemieckiej części Górnego Śląska do 1945 roku rozwijała się
nieco inaczej, była jednocześnie pod względem organizacyjnym w zdecydowanie
korzystniejszej sytuacji. W każdym mieście powiatowym istniały muzea regionalne,
nastawione m.in. na pozyskiwanie do swoich zbiorów zabytków archeologicznych.
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Nadbudowę administracyjną i merytoryczną stanowił powołany w 1925 roku urząd
Konserwatora Zabytków Archeologicznych dla Górnego Śląska z siedzibą w Raciborzu. Spływały tam wszystkie doniesienia terenowe o odkrywanych zabytkach i stanowiskach archeologicznych, w tym także wczesnośredniowiecznych. Mimo dość
zaawansowanych badań terenowych żadne stanowisko wczesnośredniowieczne
przed rokiem 1945 nie doczekało się monografii. Na łamach mających swoje redakcje w dolnośląskim Wrocławiu dwóch głównych periodyków archeologicznych
(„Altschlesien” i „Altschlesische Blätter”) oraz w różnych czasopismach górnośląskich,
w tym także w rocznikach krajoznawczych, ukazywały się tylko artykuły o różnej
objętości oraz opracowania przyczynkarskie i doniesienia terenowe w postaci lakonicznych wzmianek. Niemniej jednak w okresie międzywojennym i w latach
II wojny światowej w zachodniej części Górnego Śląska przeprowadzono badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznych osadach otwartych m.in. w Piechocicach,
powiat nyski, Kościeliskach, powiat oleski, i Ligocie Prószkowskiej, powiat opolski, na
grodziskach w Źlinicach i Lędzinach, w powiecie opolskim, osadzie wczesnomiejskiej na Ostrówku w Opolu oraz na cmentarzyskach szkieletowych w Krzanowicach,
powiat opolski, i Opolu-Nowej Wsi Królewskiej. Wyniki tych badań publikowali m.in.
Georg Raschke, Ernst Petersen, Heinrich Kurtz, Friedrich Hufnagel i Franz Pfützenreiter.
Po II wojnie światowej cały Górny Śląsk, poza niewielką jego częścią leżącą
w granicach Czechosłowacji (od 1993 r. Republiki Czeskiej), znalazł się w granicach
państwa polskiego. Ponieważ jednak region ten nigdy nie doczekał się tzw. archeologii uniwersyteckiej, a ponadto w żadnym z górnośląskich miast nie powołano
oddziałów Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk, przez kilka dziesięcioleci
obserwowało się swego rodzaju „kontynuację” wcześniejszej archeologicznej penetracji Górnego Śląska przez ościenne, większe ośrodki naukowe. Badacze krakowscy, reprezentujący zarówno Uniwersytet Jagielloński, jak i PAN, prowadzili badania
we wschodniej części regionu (obecnie województwo śląskie) oraz na północnym
przedpolu Bramy Morawskiej. Wtedy właśnie prowadzono badania wykopaliskowe
w Raciborzu-Oborze i Rozumicach (Elżbieta Dąbrowska) oraz na wielu stanowiskach
osadniczych w rejonie Głubczyc (Michał Parczewski). Badania w zachodniej części
Górnego Śląska były natomiast koordynowane przez naukowców z wrocławskich
placówek naukowych, dla których najważniejszym stanowiskiem w rejonie był opolski Ostrówek (badania Włodzimierza Hołubowicza, Józefa Kaźmierczyka, Bogusława
Gedigi i innych). Ważnych odkryć dokonano również na cmentarzysku ciałopalnym
w Izbicku koło Strzelec Opolskich (badania Stanisława Pazdy). Trzeba tu jednak wyraźnie zaznaczyć, że duży udział w rozpoznaniu wczesnego średniowiecza Górnego Śląska przypadł archeologom reprezentującym rodzime, górnośląskie placówki
naukowe, zarówno muzealne, jak i podległe bezpośrednio urzędom konserwatorskim w Katowicach i Opolu. Archeolodzy górnośląscy, kończący studia najczęściej
w Krakowie lub Wrocławiu, prowadzili badania na wszystkich kategoriach stanowisk
archeologicznych – cmentarzyskach ciałopalnych i szkieletowych (Byczyna, powiat
kluczborski, Opole-Groszowice, Opole-Nowa Wieś Królewska, Krzanowice, powiat
opolski; badania m.in. Haliny Urbańskiej), grodziskach (Lubomia, Międzyświeć, powiat cieszyński, Kamieniec, powiat gliwicki; Jerzy Szydłowski, Dominik Abłamowicz)
i osadach otwartych (Dobrzeń Mały, powiat opolski, Chorula, powiat krapkowicki,
Dzielnica i Poborszów, powiat kędzierzyńsko-kozielski, Błotnica Strzelecka, powiat
strzelecki, i in.; Eugeniusz Tomczak, J. Szydłowski, Klemens Macewicz i in.).
Prowadzone od przeszło sześciu dekad polskie badania nad wczesnym średniowieczem Górnego Śląska przyniosły setki publikacji, w tym kilka ważnych opracowań książkowych. Wymienić tu należy przede wszystkim takie dzieła, jak Studia
i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej Józefa Kaźmierczyka,
Klemensa Macewicza i Sylwii Wuszkan (1977), Płaskowyż Głubczycki we wczesnym średniowieczu M. Parczewskiego (1982), Opole w wiekach X–XII W. Hołubowicza (1956),
Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu Janiny Bukowskiej-Gedigowej
i B. Gedigi (1986) oraz dwie prace E.M. Foltyn: Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku (1998) i Materiały archeologiczne
do poznania starszych wieków średnich na Górnym Śląsku (2000). Wśród artykułów,
publikowanych na łamach periodyków górnośląskich (m.in. „Opolski Rocznik Muzealny”, „Śląskie Prace Prahistoryczne”, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”
oraz w ramach serii wydawniczej Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych) i ukazujących się w innych ośrodkach (najwięcej artykułów
w czasopismach „Silesia Antiqua” i „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, wydawanych we Wrocławiu oraz w krakowskich „Sprawozdaniach Archeologicznych”),
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dominują oczywiście teksty o charakterze sprawozdawczym, jednak pojawiają się
też opracowania monograficzne i syntetyczne tak stanowisk, jak i niektórych kategorii zabytków, np. wczesnośredniowiecznych wyrobów kamiennych, kościanych
i rogowych, metalowych, bursztynowych (teksty m.in. Wernera Pierzyny, Jerzego
Szydłowskiego, Dominika Abłamowicza, Edelgardy M. Foltyn, Elżbiety Dąbrowskiej,
Marii Norskiej-Gulkowej, Barbary Czerskiej, Krzysztofa Wachowskiego, Eugeniusza
Tomczaka i Sławomira Moździocha).
Ludność słowiańska pojawiła się, jak sądzi znaczna część badaczy, na obszarach
dzisiejszej południowej Polski dopiero w VI wieku. Najstarsze stanowiska wczesnosłowiańskie, zawierające tzw. ceramikę typu praskiego, znane są archeologom głównie
z Małopolski, niektóre z nich znajdują się w najbliższym sąsiedztwie Górnego Śląska,
m.in. cmentarzysko ciałopalne w Siemoni w powiecie będzińskim. Wczesnośredniowieczne stanowiska zlokalizowane już na obszarze historycznego Górnego Śląska są
nieco młodsze i, przynajmniej na obecnym etapie badań, bardzo nieliczne.
Być może już w VII stuleciu funkcjonowała osada w Choruli, powiat krapkowicki,
położona w zachodniej części Górnego Śląska, u ujścia Osobłogi do Odry. Kilka kolejnych odkryto w zachodniej części dzisiejszego województwa opolskiego podczas
tzw. badań autostradowych, jednak materiały z nich pochodzące nie zostały dotąd
opublikowane. Tak niewielka liczba datowanych na VII wiek wczesnosłowiańskich
stanowisk na Górnym Śląsku tłumaczona jest przez archeologów znacznym wyludnieniem w V wieku, u schyłku okresu wędrówek ludów, tj. okresu poprzedzającego
wczesne średniowiecze, olbrzymich terytoriów dzisiejszej Polski. Na obszary dotąd
zamieszkiwane przez ludność germańską dopiero w wiekach VI i VII zaczęły napływać z terytoriów dzisiejszej środkowej i północnej Ukrainy oraz południowej Białorusi
pierwsze grupy ludności słowiańskiej. Ten początkowy etap zasiedlenia dzisiejszych
ziem polskich przez Słowian dostrzegalny jest głównie w Małopolsce, natomiast w innych regionach, w tym na Górnym i Dolnym Śląsku, osadnictwo z tego czasu jest
słabo rozpoznane, zapewne ze względu na mało intensywne zasiedlenie tych ziem.
Pewna aktywizacja osadnictwa na Górnym Śląsku nastąpiła w VIII wieku. Dotychczas odkryto na tym obszarze około 30 stanowisk słowiańskich datowanych na
to stulecie (ryc. 1). Przypuszcza się, że pod koniec VIII wieku na Słowiańszczyźnie
Zachodniej wykrystalizowała się organizacja plemienna. Górny Śląsk zamieszkiwały
dwa lub trzy plemiona słowiańskie – Opolanie, Golęszyce i dość enigmatycznie
zaznaczone w źródłach pisanych plemię Lupiglaa, którego obecność na Górnym
Śląsku jest przez część historyków i archeologów kwestionowana. Wydzielony przez
archeologów okres plemienny, poprzedzający włączenie Śląska w granice państwa
wczesnopiastowskiego, trwał od VIII po początki ostatniej dekady X stulecia. WeRyc. 1. Zasiedlenie Górnego Śląska
w wiekach VII–VIII (najważniejsze
stanowiska):
osady otwarte
grodziska
cmentarzyska
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Ryc. 2. Zasiedlenie Górnego Śląska
w wiekach IX–X
(najważniejsze stanowiska):
osady otwarte
grodziska
cmentarzyska

dług historyków cały Śląsk, zarówno dzisiejszy Dolny, jak i Górny, przyłączony został
do państwa Piastów około 990 roku, u schyłku panowania Mieszka I. Dotychczas
archeolodzy odkryli w polskiej części Górnego Śląska około 90 stanowisk datowanych na okres plemienny (ryc. 2). Wśród tych stanowisk wyraźnie dominują osady
otwarte (66 stanowisk), znanych jest ponadto 15 grodzisk oraz 6 cmentarzysk ciałopalnych i szkieletowych (nieraz są to odkrycia pojedynczych grobów).
Okres plemienny na Śląsku, w przeciwieństwie do niektórych innych regionów
dzisiejszej Polski, jest wewnętrznie dość zróżnicowany. Górne dorzecza Odry i Wisły
stanowiły rejon, który w różnych krótkich odcinkach czasu pozostawał w sferze
rozmaitych wpływów kulturowych, nieraz nawet z dość odległych rejonów. Te obce
wpływy powodowały, że rytm rodzimych słowiańskich przemian kulturowych był
inny niż na pozostałych terytoriach Polski. Dotychczasowe badania archeologiczne
na stanowiskach górnośląskich wykazały, że obce elementy kulturowe przenikały
na ten obszar zazwyczaj od południa, czyli z północnych Moraw, poprzez Bramę
Morawską. Były to nie tylko przedmioty wytwarzane na Morawach lub w Czechach,
ale także takie, których genezy i miejsc produkcji archeolodzy doszukują się w innych rejonach Europy Środkowowschodniej (np. zabytki awarskie, wczesno- i późnokarolińskie oraz wczesnowęgierskie czyli madziarskie). Brakuje, jak dotąd, przekonujących dowodów, że odkrywane na Górnym Śląsku przedmioty wiązane przez
archeologów z kulturą awarską, karolińską czy też wczesnowęgierską trafiły na te
tereny bezpośrednio od ich producentów. Pośrednikiem w ich przekazywaniu na
północne przedpole Bramy Morawskiej, Karpat i Sudetów była ludność słowiańska
żyjąca na Morawach, w IX i na początku X stulecia tworząca najstarsze zorganizowane państwo na Zachodniej Słowiańszczyźnie, czyli tzw. Państwo Wielkomorawskie.
Być może jedynym wyjątkiem w naszkicowanym tu obrazie jest domniemany
pochówek szkieletowy odkryty w Gliwicach-Czechowicach w 1879 roku, w którym
odkryto żelazną szablę typu starowęgierskiego i topór żelazny formą nawiązujący
do wielkomorawskich czekanów bojowych. Według niektórych badaczy jest to pochówek koczownika (Węgra) z początku X wieku, zdaniem innych w grobie mogły spoczywać szczątki wojownika słowiańskiego, używającego jednak zdobytą na
wrogu broń. Na tę ostatnią ewentualność wskazuje fakt, że obok broni znaleziono
gliniane naczynie, które przez odkrywców zostało określone jako „starosłowiańskie”.
Oprócz zabytków metalowych, najczęściej ozdób i elementów uzbrojenia, które jednoznacznie świadczą o mających miejsce w IX wieku związkach ludności Górnego
Śląska z naddunajskim Południem, relacje takie potwierdza na kilku tutejszych stanowiskach ceramika w tzw. typie naddunajskim. Naczynia, których najbliższe analogie
badacze znajdują na południowych Morawach i w południowo-zachodniej Słowacji,
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odkryto m.in. w Bliszczycach, Michałkowicach, oba w powiecie głubczyckim, i Dzielnicy, powiat kędzierzyńsko-kozielski. Na stanowiskach tych nie przeprowadzono
jednak większych badań wykopaliskowych, stąd nie wiadomo, czy występują na
nich jeszcze inne zabytki potwierdzające związki dawnych mieszkańców tych osad
z Południem, nie ustalono też, jak dotąd, szczegółowej chronologii tych stanowisk.
Wspomniane górnośląskie ugrupowania plemienne wymienione były po raz
pierwszy w tzw. Geografie bawarskim, czyli w powstałej prawdopodobnie w 844
roku zapisce, która przez dzisiejszych historyków postrzegana jest jako notatka wywiadowcza wykonana na zlecenie władcy frankijskiego z dynastii Karolingów Ludwika Niemca. Wśród wymienionych w dokumencie plemion słowiańskich, którym
z reguły towarzyszy liczba posiadanych przez dane plemię grodów lub okręgów
grodowych (civitates), znajdują się trzy plemiona, których siedzib doszukuje się na
Górnym Śląsku. W przypadku Opolan mających 20 grodów (Opolini, civitates XX)
i Golęszyców z pięcioma grodami (Golensizi, civitates V) nie ma żadnych wątpliwości co do ich związków z obszarem Górnego Śląska. To pierwsze plemię historycy i archeolodzy zgodnie sytuują w północnej części województwa opolskiego
i na północno-zachodnich peryferiach województwa śląskiego, przy czym ośrodka
centralnego Opolan szuka się w rejonie Opola. Nierozwiązanym problemem naukowym pozostaje jednak fakt, że w samym Opolu i jego najbliższym sąsiedztwie
nie odkryto dotąd grodziska datowanego na okres plemienny. Gród na Ostrówku
w Opolu jest założeniem młodszym, powstałym najpewniej dopiero pod koniec
X lub nawet na przełomie X i XI wieku. Siedziby Golęszyców natomiast rozciągały
się w rejonie Bramy Morawskiej, także w południowej części tego regionu, w granicach Republiki Czeskiej, oraz na przyległych fragmentach Płaskowyżu Głubczyckiego, Kotliny Raciborskiej, Wyżyny Śląskiej i Beskidu Śląskiego. Możliwe, że główne
grody Golęszyców znajdowały się w południowej części domen tego plemienia,
gdyż największe grodziska – i jednocześnie przez archeologów najlepiej rozpoznane – znajdują się już po czeskiej stronie granicy (m.in. Hradec nad Moravicí,
powiat opawski, Chotěbuz-Podobora, powiat cieszyński, Opava-Kylešovice). Jednak
i w obecnej polskiej części dawnego terytorium Golęszyców znajdują się ważne
i dość dobrze przebadane stanowiska grodowe (gorzej jest niestety z publikacją odkrywanych tam materiałów), jak chociażby grodziska w Lubomi i w Międzyświeciu.
Pomiędzy terytoriami plemiennymi Opolan i Golęszyców niektórzy badacze,
zarówno archeolodzy, jak i historycy, lokalizują jeszcze jedno plemię wspominane
w Geografie bawarskim. Są to tajemniczy Lupiglaa, mający aż 30 grodów (Lupiglaa,
civitates XXX). Zdaniem niektórych historyków plemię to zamieszkiwało okolice
Głubczyc. Nazwa Lupiglaa zawarta w Geografie bawarskim miała być źle zapisaną
przez cudzoziemskiego kronikarza prześmiewczą nazwą, używaną najpewniej przez
sąsiadów tego plemienia, a brzmiącą „Głupiogłowy”. Swoistą reminiscencją tej nazwy plemiennej miałaby być też nazwa miasta, które powstało w XIII wieku: Głubczyce (pierwsza wzmianka w 1107 r., prawa miejskie w latach 1265–1276). Teoria
ta, wydawałoby się dość przekonująca, ma jednak kilka poważnych rys. Pierwszą
jest niemal całkowity brak w okolicy Głubczyc grodzisk z okresu plemiennego, co
wyraźnie odbiega od wspomnianej w Geografie bawarskim olbrzymiej, bo sięgającej aż trzydziestu, liczby grodów. Wspomnieć też można, że na terytoriach dolnośląskich Ślężan i Dziadoszan, którym Geograf bawarski przypisuje mniejszą liczbę
grodów (odpowiednio 15 i 20), archeolodzy odkryli dotąd kilkadziesiąt obiektów
grodowych datowanych na stulecia IX i X. Drugą przesłanką, która podważa nieco
hipotezę o Głupiogłowach-Lupiglaa z okolic Głubczyc, jest fakt, że najwcześniejsze
wzmianki dotyczące Głubczyc pochodzą dopiero z XII wieku (glubcich – 1107 r.,
Glubcicih – 1131 r.), a zatem są o prawie ćwierć tysiąca lat młodsze niż podaje
Geograf bawarski.
Znajdujące się na Górnym Śląsku stanowiska z okresu plemiennego były stosunkowo często badane przez archeologów. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim obiektów archeologicznych z obszarów uważanych za siedziby Golęszyców,
w nieco mniejszym stopniu znajdujących się na terytorium Opolan. Słabiej, jak
dotąd, rozpoznane jest osadnictwo wczesnośredniowieczne w północnej części
Płaskowyżu Głubczyckiego, czyli na terenach wiązanych z plemieniem Lupiglaa.
Na obszarach należących w wiekach VIII–X do Opolan badania wykopaliskowe
prowadzono m.in. na grodziskach: w powiecie opolskim w Źlinicach i Lędzinach,
w powiecie prudnickim w Chrzelicach i Śmiczu, na osadach otwartych w powiecie
opolskim w Dobrzeniu Małym, w powiecie nyskim w Piechocicach, w powiecie
krapkowickim w Choruli i samych Krapkowicach, w powiecie opolskim w Grodźcu,
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Ryc. 3. Krapkowice. Żelazna misa
typu śląskiego z osady

Ryc. 4. Chorula. Późnoawarskie brązowe
okucie pasa

oraz na cmentarzysku ciałopalnym w powiecie strzeleckim w Izbicku. Badania
grodzisk dostarczyły wielu interesujących obserwacji. Najciekawszym stanowiskiem
wydaje się grodzisko w Źlinicach, datowane na stulecia IX i X, na którym wystąpiły
nietypowe na ziemiach polskich konstrukcje obronne w postaci kamiennej oblicówki
zewnętrznej wału, dostawionej do tworzącej jądro umocnienia konstrukcji drewniano-ziemnej (tzw. skrzyniowej). Zdaniem części badaczy oblicówki kamienne spotykane na
grodach znajdujących się w granicach Polski stanowią przykład wpływów południowych
na budownictwo grodowe plemion śląskich – w IX wieku były to impulsy napływające
z Państwa Wielkomorawskiego, natomiast w X stuleciu z Czech. Większość polskich grodów z oblicówkami kamiennymi znajduje się w sudeckiej części Dolnego Śląska, kilka
natomiast na Górnym Śląsku (obok Źlinic jeszcze Kamieniec, powiat tarnogórski). Brak,
jak dotąd, monografii grodziska w Źlinicach nie pozwala stwierdzić, z którym kierunkiem
oddziaływań południowych (wielkomorawskim czy też czeskim) należy wiązać oblicówkę kamienną na tej warowni. Badacze stanowiska wydzielali zarówno IX-, jak i X-wieczny
horyzont użytkowania tego grodu. Biorąc pod uwagę zabytki odkryte na stanowisku,
więcej przemawia za związkami Źlinic z państwem czeskim. Odkryto tu m.in. ułamki kilku
naczyń glinianych zawierających domieszkę grafitu. Jest to cecha charakterystyczna dla
X-wiecznej ceramiki czeskiej, na Morawach w IX wieku naczynia takie były bardzo rzadko
spotykane. Na grodzisku w Źlinicach odkryto też kilka innych niepospolitych zabytków,
m.in. mosiężną wagę oraz żelazną miskę tzw. typu śląskiego, które przez niektórych
archeologów traktowane są jako rodzaj pozakruszcowego pieniądza przedmiotowego,
użytkowanego przez Słowian Zachodnich w IX i X wieku.
Badania grodów w Śmiczu, Lędzinach i Chrzelicach nie przyniosły już tak ciekawych odkryć. Poza ceramiką, noszącą wyraźne miejscowe cechy, na stanowiskach
tych znajdowano zwierzęce kości i grudy żużla. Natrafiono też na pozostałości kilku
obiektów nieruchomych – reliktów domów mieszkalnych i obiektów gospodarczych.
Archeolodzy badali kilkanaście osad otwartych, które hipotetycznie łączyć można z Opolanami. Najciekawszych odkryć dokonano w Dobrzeniu Małym, Piechocicach, Krapkowicach i Choruli. Na osadach tych znajdowano, obok ułamków naczyń
datowanych na okres plemienny, również interesujące zabytki metalowe poświadczające kontakty mieszkańców ówczesnego Śląska z obszarami południowymi. W Choruli i Dobrzeniu Małym archeolodzy natrafili na ozdoby z brązu wykonane w stylu
awarskim, natomiast w Piechocicach obok reliktów jednego z datowanych na IX wiek
domostw znaleziono zachowaną w całości tzw. ostrogę taśmowatą, mającą liczne
analogie w Państwie Wielkomorawskim, i będącą jedynym tak dobrze zachowanym
egzemplarzem ostrogi tego typu z ziem polskich. Na osadzie w Krapkowicach znaleziono natomiast żelazną miskę (tzw. typu śląskiego – ryc. 3).
Z dwóch odkrytych ozdób w typie awarskim zabytek z Choruli nie pozostawia żadnych wątpliwości dotyczących jego pochodzenia. Zdaniem archeologów
przedmiot stanowi klasyczny wyznacznik kultury awarskiej z jej późnej fazy (3.
ćwierć VIII w.). Jest to brązowe, lite okucie pasa z płasko-wypukłym ornamentem
zoomorficznym, przedstawiającym gryfa (ryc. 4). Okucie pasa z Choruli jest jednym
z najefektowniejszych zabytków awarskich odkrytych dotąd na ziemiach polskich,
gdzie dotychczas zabytki o tej proweniencji znajdowane były nadzwyczaj rzadko.
Trzeba podkreślić, że jak dotąd właśnie na Górnym Śląsku, mimo że badania archeologiczne na tamtejszych stanowiskach z VIII i początków IX wieku prowadzone
były na znacznie mniejszą skalę niż w innych rejonach Polski, zabytki awarskie są
relatywnie (tzn. jak na polskie warunki) dość często spotykane. Można sądzić, że
jest to wynikiem napływu tych przedmiotów poprzez Bramę Morawską, stanowiącą najważniejszą arterię komunikacyjną łączącą obszary południowej Polski z obszarami naddunajskimi, stanowiącymi centrum państwa Awarów (tzw. kaganatu
awarskiego). Utworzony przez pochodzących z Azji koczowników kaganat istniał
od VI wieku po ostatnią dekadę VIII stulecia, jednak dopiero w 2. połowie VIII wieku pojawiały się na obszarach południowej Polski pierwsze przedmioty metalowe
wykonane w awarskich pracowniach złotniczych. Większość z nich odkryto właśnie
na Górnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce zabytków awarskich jest
wyraźnie mniej (odkryto je np. w Naszacowicach i Krakowie w Małopolsce oraz
w Gilowie na Dolnym Śląsku). W obu przypadkach barierą, która mogła ograniczać
napływ przedmiotów awarskich, była topografia terenu, a ściślej rozdzielające południową Polskę od Słowacji i Czech dwa masywy górskie Karpat i Sudetów.
Nieco inny charakter niż ewidentnie awarski zabytek z Choruli ma wykonane
z brązu zakończenie pasa odkryte w Dobrzeniu Małym (ryc. 5), które przez długi czas traktowane było jako kolejny na obszarze Śląska zabytek typowo awarski.
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Ryc. 5. Dobrzeń Mały. Brązowe okucie
zakończenia pasa
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Ryc. 6. Izbicko. Naczynie gliniane
z cmentarzyska
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Najnowsze badania nad tym przedmiotem, poparte znaleziskami analogicznych
zabytków w dolnośląskim Gilowie i morawskim Ołomuńcu, wykazały, że różni
się on dość istotnie od podobnych zabytków znanych z obszaru kaganatu awarskiego. W przeciwieństwie do wyrobów awarskich zabytek z Dobrzenia Małego
nie był w całości odlany, wraz z charakterystycznym ornamentem roślinnym, lecz
ornament ten został wycięty ostrym narzędziem na wcześniej odlanej brązowej
płytce. Ta na pozór mało istotna obserwacja ma ważne naukowe implikacje. Można bowiem przypuszczać, że przynajmniej niektóre takie przedmioty, a do nich
należą egzemplarze z Dobrzenia Małego, Gilowa i Ołomuńca, były nie wyrobami
powstałymi w pracowniach awarskich, lecz późniejszymi naśladownictwami takich przedmiotów, produkowanymi w warsztatach wielkomorawskich najpewniej
w 1. połowie IX wieku. Na taką interpretację wskazuje przede wszystkim odkrycie
z Gilowa, czyli grodu powstałego w ostatniej dekadzie IX wieku najpewniej z inicjatywy wielkomorawskiej. Zapewne z podobnym horyzontem chronologicznym
mamy do czynienia w przypadku Dobrzenia Małego, z którego materiał ceramiczny
cechami stylistycznymi i technologicznymi wyraźnie nawiązuje do śląskiej ceramiki
z IX wieku. Dotychczasowe próby datowania tej osady na VIII wiek opierały się na
błędnej interpretacji przedstawianego tu zabytku, traktowanego do niedawna jako
niepozostawiający żadnych wątpliwości egzemplarz awarskiego zakończenia pasa,
i który – tak jak okazy z obszaru kaganatu awarskiego – „musiał” być datowany na
młodsze fazy okresu późnoawarskiego, czyli na ostatnią ćwierć VIII wieku.
Na pozostałych górnośląskich osadach otwartych, które hipotetycznie można łączyć z plemieniem Opolan, nie odkryto już tak interesujących zabytków. Na
stanowiskach tych odnotowano oprócz ceramiki z okresu plemiennego jedynie
pojedyncze zabytki wykonane z innych surowców (np. kamienne osełki z Choruli,
Steblowa i Ścigowa w powiecie krapkowickim). Na kilku osadach natknięto się na
pozostałości obiektów nieruchomych, m.in. domów wyposażonych w paleniska ze
ścianami wzniesionymi w konstrukcji zrębowej lub plecionkowej oraz budynków gospodarczych. Niektóre z tych obiektów, tak mieszkalnych, jak i gospodarczych, były
ziemiankami. Najprawdopodobniej na ślad osady otwartej z okresu plemiennego
natknięto się także na opolskim Ostrówku (wyspa Pasieka). W najniższych nawarstwieniach na tym stanowisku odkryto trzy jamy, zapewne o przeznaczeniu gospodarczym, w których wystąpiła ceramika o bardziej archaicznych cechach niż pozostały
materiał ceramiczny z Ostrówka. Obiekty te zdaniem ich odkrywców nie są związane
z młodszym, bo powstałym u schyłku X wieku opolskim grodem, lecz poświadczają
wcześniejsze objęcie pod osadnictwo nadodrzańskiej wyspy. Późniejsze zasiedlenie
Pasieki nie stanowiło bezpośredniej kontynuacji tej fazy osadniczej. Wskazuje na to
zupełnie inne rozplanowanie stref zasiedlenia wyspy w końcu X i w XI wieku.
Na obszarze plemiennym Opolan, w Izbicku, znajdowało się zapewne najlepiej jak
dotąd przebadane kurhanowe cmentarzysko ciałopalne. Podczas badań tego stanowiska, prowadzonych jeszcze przed II wojną światową i kontynuowanych przez badaczy
polskich do początków lat 70. XX wieku, rozpoznano 34 kopce ziemne, spośród których
jedynie część przebadano wykopaliskowo. Cmentarzysko to do niedawna było datowane na okres od VII do schyłku VIII wieku, jednak najnowsze badania nad ceramiką
z tamtejszych mogił wykazały, że przynajmniej niektóre z pochówków zostały założone
dopiero w IX wieku (ryc. 6). W kurhanach w Izbicku spalone szczątki zmarłych znajdowały się w górnej części nasypów, nie tworząc jakichś wyraźnych skupisk i koncentracji. Wyposażenie mogił było bardzo ubogie, do grobów bowiem składano zazwyczaj
jedynie naczynia gliniane, być może już podczas obrzędów grzebalnych potłuczone.
Z innych niż ceramika zabytków w kilku grobach wystąpiły przedmioty żelazne, m.in.
nożyk i być może dwie przepalone ostrogi. Podczas badań w jednej z mogił (kurhan
15 – ryc. 7) odkryto jednak zabytek unikatowy w skali nie tylko Śląska. Była to złota
nausznica (kolczyk), która mogła zostać wykonana w którymś z warsztatów złotniczych
w kaganacie awarskim, być może na Węgrzech lub południowej Słowacji (ryc. 8). Niektórzy badacze widzą też inną – bizantyńską – genezę tej wyjątkowej ozdoby. Dotychczas przedmiot ten był dość zgodnie datowany na 1. połowę VIII wieku, dziś jednak
nie można wykluczyć jego nieco młodszego pochodzenia. Kilka podobnych kolczyków
odkryto ostatnio na datowanych na 1. połowę IX wieku szkieletowych cmentarzyskach
wielkomorawskich na Słowacji.
Terytorium plemienne Golęszyców jak dotąd jest najlepiej rozpoznaną przez archeologów górnośląską ekumeną plemienną. Wspomniano już wcześniej, że nieco
lepiej przebadana jest południowa część dawnych domen golęszyckich, znajdująca
się obecnie w granicach Republiki Czeskiej. Jednak i pozostająca na obszarze Pol-
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Ryc. 7. Izbicko. Plan kurhanu
15 z cmentarzyska:
1 – fragment spalonej kości,
2 – węgiel drzewny,
3 – fragmenty naczynia I,
4 – fragmenty naczynia II,
5 – fragmenty innych naczyń
wczesnośredniowiecznych
6 – skupisko skorup naczyń
średniowiecznych,
7 – nóż,
8 – złoty kolczyk,
9 – ślad po słupie,
10 – granice rowów przykurhanowych,
11 – zasięg wkopu nowożytnego

2m

ski północna strefa osadnictwa golęszyckiego stanowiła przedmiot dosyć zaawansowanych badań terenowych. Podobnie jak w przypadku terytorium Opolan na
obszarach kojarzonych przez archeologów i historyków z ziemiami golęszyckimi
badania prowadzono na grodziskach, osadach otwartych i cmentarzyskach.
Bezsprzecznie najlepiej rozpoznanym stanowiskiem górnośląskim z okresu
plemiennego jest rozległe grodzisko w Lubomi (ryc. 9). Obiekt ten badany był
przez archeologów polskich już w okresie międzywojennym (R. Jakimowicz), aby
po przeszło trzydziestoletniej przerwie stać się ponownie celem prac wykopaliskowych (badania J. Szydłowskiego z lat 60. i 70. XX w.). Zdaniem autorów badań
obiekt w Lubomi powstał w VIII wieku i początkowo była to pozbawiona fortyfikacji
osada otwarta. Dopiero w IX wieku, najpewniej na początku tego stulecia, przeprowadzono na tym obiekcie zakrojone na szeroką skalę prace budowlane, które
przekształciły osadę w najlepiej na Górnym Śląsku umocnioną warownię.
Dwuczłonowe grodzisko w Lubomi znajduje się na otoczonym lasem cyplu,
ograniczonym od stron południowej, zachodniej i północnej głębokimi parowami,
jedynie zaś od stron wschodniej i północno-zachodniej do jego wałów przylegają
łagodniejsze stoki. Założenie to jest największym obiektem obronnym w polskiej
części Górnego Śląska z okresu plemiennego, gdyż ma przeszło 3,5 ha powierzchni
i jest mniejsze jedynie od trzyczłonowego grodziska w Chotěbuzu, mającego 6 ha
i położonego na południowym przedpolu Bramy Morawskiej, już w Republice Czeskiej. W literaturze przedmiotu spotyka się jednak jeszcze inne dane dotyczące wiel-
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Ryc. 8. Izbicko. Złoty kolczyk (nausznica)
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Ryc. 9. Lubomia. Grodzisko z lotu ptaka
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kości powierzchni stanowiska. Według J. Szydłowskiego zespół grodowy w Lubomi
obejmował przestrzeń ponad 6 ha, inni badacze informują o wielkości tego obiektu
ok. 4,5 ha. Gród właściwy o niemal kolistym kształcie zlokalizowano w zachodniej
części wzniesienia, w miejscu o wybitnych naturalnych walorach obronnych. Od
strony wschodniej do grodu właściwego przylegało podgrodzie o nieco mniejszej
powierzchni. Zabezpieczało ono gród właściwy od strony wschodniej, stanowiącej
najłatwiejszy i najłagodniejszy dostęp do grodu. O ile wały grodu właściwego tworzą rozbudowany system obronny, składający się z podwójnych wałów i fos (wał
wewnętrzny, fosa, wał zewnętrzny, fosa zewnętrzna) i dodatkowych zewnętrznych
krótkich odcinków wałów, tzw. skrzydłowych (zabezpieczających newralgiczne
punkty grodu), o tyle konstrukcje obronne podgrodzia składały się jedynie z pojedynczego wału i fosy zewnętrznej. Elementy obronne grodu właściwego miały też
wyraźnie większe rozmiary. Zachowana do dziś szerokość wałów u ich podstawy
sięga około 2 m, co nie jest wielkością dużą w porównaniu do szerokości wałów
z innych grodzisk wczesnośredniowiecznych. Szeroka na 10 m fosa ma aż 3,5 m
głębokości. Wały podgrodzia mają mniejsze rozmiary i obecnie w kilku miejscach
są już nawet niewidoczne. Całe założenie grodowe w Lubomi przecinała główna oś
komunikacyjna, biegnąca ze wschodu na zachód. Prowadziła ona z zewnątrz założenia przez bramę wschodnią wprowadzającą na podgrodzie, następnie wiodła do
bramy rozdzielającej podgrodzie i gród właściwy i dalej w stronę wyprowadzającej
na zewnątrz bramy zachodniej.
Badania w Lubomi, prowadzone przez J. Szydłowskiego, pozwoliły rozpoznać konstrukcję umocnień obronnych tego grodu. W sprawozdaniach z badań
przedstawiony jest opis reliktów zburzonych i spalonych konstrukcji obronnych.
Z przedstawionych opisów wynika, że dolną, podwalinową partię wału wewnętrznego stanowił szeroki na około 2 m nasyp ziemny licowany od strony majdanu
grodu warstwą surowej gliny o grubości 30 cm. Po wewnętrznej stronie nasypu
nie zachowała się analogiczna konstrukcja, najpewniej z powodu zsunięcia się
jej do głębokiej fosy pomiędzy wałami. Konstrukcje zwieńczające nasyp ziemny nie zachowały się, ich przepalone relikty, w postaci zwęglonych belek, węgli drzewnych i grud gliny, znajdują się przy wewnętrznej podstawie wału oraz
w wypełnisku fosy.
Właśnie duża ilość węgli drzewnych zalegających w różnych częściach grodu lubomskiego i świadczących o jakiś tragicznych wydarzeniach, które stanowiły
najpewniej kres użytkowania tej warowni, skłoniła J. Szydłowskiego do wyrażenia
przypuszczenia, że sprawcą pożaru mogła być wielkomorawska drużyna zbrojna.
Badacz ten powiązał moment zniszczenia grodu w Lubomi (a także kilku innych
górnośląskich grodów z okresu plemiennego, na których natrafiono na warstwy
popożarowe, m.in. w Międzyświeciu i Kamieńcu) z interwencją wielkomorawską
skierowaną przeciwko księciu Wiślan w latach 70. IX wieku.
Zdaniem niektórych historyków i archeologów wspominany w Żywocie świętego Metodego „pogański książę silny wielce, siedzący na Wiśle i szkody czyniący
chrześcijanom [Morawianom]” i później pod przymusem przez tychże Morawian
ochrzczony na ziemi cudzej został pokonany przez wojska wielkomorawskie podczas akcji zbrojnej podjętej od strony Bramy Morawskiej. Akcja ta następnie objęła
wschodnią część Górnego Śląska. Podczas tego przemarszu, którego celem było
centrum państwa Wiślan (najprawdopodobniej okolice Krakowa), zniszczone mogły
być też grody należące do innych plemion, czyli Golęszyców (Lubomia, Międzyświeć) i zapewne Lupiglaa (Kamieniec?). Ta efektowna hipoteza nie jest przyjmowana przez wszystkich badaczy. Niektórzy sądzą, że przyczyny pożarów na górnośląskich grodziskach mogły być zgoła odmienne (przypadkowe zaprószenie ognia,
uderzenie pioruna czy też spalenie opuszczonego już przez jego mieszkańców
grodu), gdyż nie ma przekonujących, jednoznacznych dowodów historycznych
wielkomorawskiej akcji zbrojnej na terytorium dzisiejszej południowej Polski.
Dotychczasowe badania na grodzisku w Lubomi, chociaż nie potwierdziły jeszcze hipotezy J. Szydłowskiego o zniszczeniu grodu przez wojska wielkomorawskiego księcia Świętopełka, to dość wyraźnie wskazują na silne związki kulturowe
między mieszkańcami grodu a ich sąsiadami z południa. Na grodzisku lubomskim
odkryto najliczniejszy, jak dotąd, na Górnym Śląsku zbiór zabytków o proweniencji
wielkomorawskiej. Były wśród nich żelazne narzędzia i elementy uzbrojenia (fragment ostrogi, ułamek wędzidła końskiego, fragment miecza) oraz przede wszystkim
ozdoby (paciorki szklane, brązowe nausznice, czyli kolczyki, szklana kulka z brązowym uszkiem, czyli tzw. gombik lub knoflik, zawieszka dzwoneczkowata – ryc. 10).
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Ryc. 10. Lubomia. Zabytki metalowe
z grodziska: ostroga, dzwoneczek,
zausznica wielkomorawska,
grot strzały łuku i piłka

Ryc. 11. Lubomia.
Naczynia ceramiczne z grodziska

Niektóre z tych przedmiotów noszą cechy mogące wskazywać, że są wytworami
awarskimi, lecz na obecnym etapie badań bardziej prawdopodobna jest teza, że
wyroby te trafiły na północne przedpole Bramy Morawskiej dopiero w wyniku kontaktów Golęszyców z Wielkimi Morawami. Należy podkreślić, że ceramika znajdowana w Lubomi jest miejscowa (ryc. 11), tylko pojedyncze ułamki naczyń mają cechy
charakterystyczne dla ceramiki wielkomorawskiej (np. obecność na kilku dnach naczyń znaków garncarskich, które na IX-wiecznej ceramice z polskich stanowisk są
nieznane, występują natomiast na ówczesnej ceramice z obszarów Moraw, Czech
i Słowacji). Można więc sądzić, że przedmioty pochodzenia wielkomorawskiego trafiały do grodu zamieszkanego przez plemię Golęszyców. Prawdopodobnie obiekt
ten nie został w żadnej fazie swego istnienia zasiedlony przez etnicznie obcą ludność (morawską) po ewentualnym zdobyciu grodu. Z pewnością fakt taki zna-lazłby odbicie w charakterze zabytków znajdowanych przez archeologów na tym
stanowisku. Wystąpiłaby tu nie tylko jeszcze większa liczba zabytków metalowych
o cechach południowych, ale przede wszystkim odmienna od miejscowej ceramika. Na rodzimy charakter warowni lubomskiej wskazują też znajdowane tu ostrogi,
wśród których zdecydowanie dominują charakterystyczne dla ziem polskich w IX
wieku tzw. ostrogi haczykowate, czyli mające zaczepy haczykowato zagięte do
wnętrza, natomiast tylko jeden egzemplarz nawiązuje do form znanych z Państwa
Wielkomorawskiego.
Na rodzimą, śląską i golęszycką, genezę grodziska w Lubomi wskazuje też
forma znajdujących się tu elementów konstrukcji obronnych (wałów i bram grodowych) oraz zabudowy mieszkalnej. W fortyfikacjach grodu lubomskiego brakuje
charakterystycznych dla budownictwa obronnego Wielkich Moraw elementów kamiennych, czyli tzw. oblicówek (wcześniej już wspomniano, że na znajdujących się
w granicach Polski obiektach obronnych oblicówki występują niemal wyłącznie na
grodach w sudeckiej części Dolnego Śląska). Na Górnym Śląsku konstrukcje takie
rozpoznano dotychczas jedynie w Źlinicach i Kamieńcu. Również dobrze rozpoznana brama grodowa z Lubomi nie znajduje ścisłych analogii na Morawach.
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Wśród budynków z Lubomi są obiekty mieszkalne, zarówno półziemianki, jak
i budowle naziemne, wzniesione w konstrukcjach zrębowej oraz słupowej. Na wyróżnienie zasługują też trzy duże drewniane obiekty, tzw. budynki halowe. Podobne
duże budynki spotykane są na znacznych obszarach Słowiańszczyzny Zachodniej,
przede wszystkim w grodach, i interpretowane są jako obiekty reprezentacyjne
lub miejsce posiedzeń drużyny zbrojnej. Przypuszcza się, że Słowianie zachodni
zapożyczyli zwyczaj wznoszenia tych dużych budowli halowych od Normanów
(Wikingów). Obiekty takie występują także na grodach wielkomorawskich, znane
są jednak z kilkunastu polskich i nadłabskich grodów, na których nie znaleziono
dotychczas żadnych zabytków o proweniencji południowej.
Innym lepiej rozpoznanym przez archeologów grodziskiem wiązanym z plemieniem Golęszyców jest położony w pobliżu Skoczowa obiekt w Międzyświeciu (ryc. 12). Jest to stosunkowo niewielkie, o powierzchni ok. 0,65 ha, założenie
obronne dość dobrze zachowane. Umocnienia obronne grodziska w niektórych
miejscach mierzą aż 13,6 m szerokości u swej podstawy. Okalająca gród fosa o szerokości około 6 m jest głęboka na 1,7 m. Badania na stanowisku prowadzone na
początku lat 60. XX wieku przez J. Szydłowskiego dostarczyły wielu interesujących
materiałów. W toku prac wykopaliskowych odkryto 6 budynków wzniesionych
w konstrukcji słupowej, prawdopodobnie mieszkalnych. Odkryto też kilka jam gospodarczych, być może związanych z działalnością kuźniczą. Interesującym obiektem jest piec trzykomorowy, według badacza obiektu mający funkcje „kuchenno-
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Ryc. 12. Międzyświeć. Grodzisko z lotu
ptaka

-produkcyjne”. Z produkcją kuźniczą zapewne związane było też dwupoziomowe
palenisko, zbudowane z gliny i kamieni. Obiekty te odkrywano w różnych częściach
grodu, najwięcej w sąsiedztwie wewnętrznych skłonów wałów.
Obok obiektów nieruchomych na stanowisku wystąpiło dużo interesujących
zabytków wykonanych z różnych surowców. Oczywiście zdecydowanie dominowała ceramika naczyniowa, jednak w budynkach, jamach i w nawarstwieniach kulturowych grodziska w Międzyświeciu znajdowano też przedmioty żelazne, kamienne oraz kościane. Wśród przedmiotów żelaznych wymienić można ostrogę (tzw.
haczykowatą), dwa groty strzał łuku, pięć noży, szydło i haczyk. Ze zlepieńcowej
płyty kamiennej wykonano żarno rotacyjne. Znajomość tkactwa wśród dawnych
mieszkańców grodu poświadczają znalezione w różnych częściach stanowiska
przęśliki tkackie.
Archeolodzy prowadzący badania w Międzyświeciu sądzą, że obiekt ten powstał w VIII wieku jako osada otwarta, która dopiero w IX wieku została ufortyfikowana, stając się warownią. Byłby to ten sam model rozwoju obiektu, jak w przypadku Lubomi, gdzie także gród nawarstwił się na nieco starszą osadę otwartą.
Gród w Międzyświeciu według J. Szydłowskiego miał funkcjonować do 2. połowy
IX wieku. Wtedy to został spalony. Być może, nastąpiło to w ciągu tego samego
domniemanego najazdu wielkomorawskiego (przypomnijmy, że to tylko hipoteza), który przyniósł zagładę grodziska lubomskiego. Trzeba jednak wspomnieć, że
najnowsze badania prowadzone nad ceramiką z Międzyświecia wykazują, że dość
duży odsetek ułamków naczyń nosi cechy X-wieczne, nawet wiązane z ostatnimi
dekadami tego stulecia. Możliwe więc, że w Międzyświeciu zostanie wyróżniona
jeszcze jedna faza użytkowania grodu, przypadająca na połowę X wieku lub nawet
późniejsza. Nawiązuje to do sytuacji z pobliskiego, również golęszyckiego grodziska
w Chotěbuzu-Podoborze koło Czeskiego Cieszyna, oddalonego zaledwie kilkanaście km na zachód od grodu w Międzyświeciu. Tam także rozpoznano X-wieczną
fazę użytkowania warowni.
Nie można wykluczyć, że w ciągu X stulecia rodzima ludność golęszycka, wykorzystując upadek państwa wielkomorawskiego, zaczęła odbudowywać swoje dawne
grody, zniszczone (lub opuszczone) w ostatniej ćwierci IX stulecia. Zakładając, że ta
hipoteza jest słuszna, przyjąć należy, że ten golęszycki program odbudowy starych
grodów mógł nastąpić jeszcze w 1. połowie X wieku, przed włączeniem tej części
Śląska w granice państwa czeskich Przemyślidów. Obiekty te pozostawały zasiedlone
aż do włączenia Śląska w granice państwa wczesnopiastowskiego około 990 roku.
Z polskiej części dawnych domen Golęszyców znanych jest jeszcze kilka innych grodzisk. Wymienić wśród nich można obiekty obronne w Mokrem, Rakowie,
Nędzy, Kornicach, Samborowicach i Zawiszycach. Na żadnym z tych obiektów nie
prowadzono jednak zakrojonych na szerszą skalę badań wykopaliskowych, nie określono nawet bliżej chronologii tych stanowisk.
Spośród datowanych na wieki VIII–X osad otwartych znajdujących się w południowej części Płaskowyżu Głubczyckiego i w Kotlinie Raciborskiej najciekawsze
zdają się obiekty w Syryni, Nędzy i Mionowie. Z archiwalnych badań niemieckich,
a także z realizowanych przez polskich archeologów badań sondażowych i powierzchniowych znanych jest jeszcze przeszło 30 stanowisk, które są zapewne
reliktami innych nieobwarowanych osad z okresu plemiennego, najpewniej golęszyckich.
Badania wykopaliskowe w Syryni prowadzone były jeszcze w okresie międzywojennym. Dla polskich archeologów stanowisko to było, obok grodziska w Lubomi, najważniejszym wczesnośredniowiecznym obiektem znajdującym się w ówczesnej polskiej części Górnego Śląska. W toku prac badawczych prowadzonych przez
J. Kostrzewskiego z Uniwersytetu Poznańskiego odkryta została ozdoba późnoawarska – ażurowe okucie pasa nomadzkiego. Zabytek ten, datowany na 2. połowę VIII
wieku, stanowi dla wielu archeologów podstawę do określenia chronologii całego
stanowiska, chociaż już J. Kostrzewski zwrócił uwagę, że znajdowane w Syryni naczynia mają cechy formalne i technologiczne typowe dla ceramiki z IX, a może
nawet i X wieku. Nie można więc wykluczyć, że również ten przedmiot trafił na
Górny Śląsk dopiero w IX wieku, z chwilą nawiązania przez mieszkającą tam ludność
kontaktów, zapewne handlowych, z Państwem Wielkomorawskim. Na Górny Śląsk
mogły wówczas trafiać niemodne już na Morawach (chociaż pod względem swej
formy bardzo atrakcyjne) brązowe przedmioty o genezie awarskiej.
Badania w Syryni przyniosły też odkrycia wielu innych zabytków, ale nie tak
wyjątkowych. Znaleziono tu noże żelazne, kilka ułamków nieokreślonych żelaznych
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przedmiotów, glinianą prażnicę, czyli rodzaj dużego płaskiego czworokątnego naczynia w formie brytfanny, służącego zdaniem niektórych archeologów do prażenia
zboża. Wystąpiło tu także wiele ułamków naczyń glinianych, datowanych głównie
na wieki VIII i IX. Podczas badań natrafiono na 14 obiektów nieruchomych – reliktów budynków mieszkalnych i gospodarczych, które usytuowano w układzie
szeregowym.
Interesujący kompleks osad otwartych odkryto w Nędzy. Archeolodzy natrafili
tam na przynajmniej trzy wczesnośredniowieczne stanowiska osadnicze datowane
na wieki VIII–X. Najciekawszym obiektem jest stanowisko 7, na którym odkryto 5
dobrze przebadanych obiektów nieruchomych. Była wśród nich mieszkalna ziemianka, której ściany wzniesiono w konstrukcji zrębowej i dodatkowo wzmocniono je pionowo wbitymi kołkami (ryc. 13). Dach tego budynku był jednospadowy
i wschodnią krawędzią opierał się bezpośrednio na ziemi. Wewnątrz budynku znajdowały się kamienne palenisko oraz relikty umeblowania (stół i ławy). Na stanowisku obok ceramiki wystąpiły jedynie pojedyncze okazy innych przedmiotów. Do
najciekawszych należą gliniane przęśliki, ułamki prażnic, żelazny grot strzały łuku
i bliżej nieokreślony przedmiot kamienny.
Osada w Mionowie trafiła do literatury archeologicznej przede wszystkim z powodu charakterystycznej ceramiki odkrywanej na tym stanowisku. Rozpoznana tu
ceramika, określana w literaturze przedmiotu jako tzw. ceramika biała (termin zaproponowany przez prof. M. Parczewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego), odkrywana była później na wielu innych stanowiskach na Płaskowyżu Głubczyckim
i przylegających do tego mikroregionu innych jednostkach fizjograficznych. Wśród
ułamków naczyń z Mionowa wystąpiły też fragmenty den ze znakami garncarskimi.
Datowane na 2. połowę IX wieku naczynia te stanowią, obok podobnych form
z Lubomi i dolnośląskiego Gilowa, najstarsze na ziemiach polskich przykłady tak
oznaczonych form ceramicznych. Zapewne jest to kolejny przykład docierających
z południa na Śląsk wielkomorawskich wpływów kulturowych.
Mimo dość długotrwających badań wykopaliskowych w Mionowie (od 1962
do 1973 r. z przerwami), odkryto tam tylko trzy obiekty nieruchome, w których
natrafiono jedynie na ceramikę. Wyjątek stanowiły grudy żużla żelazistego, odkryte
jednak poza budynkami. Mogą one wskazywać na hutniczą działalność produkcyjną prowadzoną na osadzie lub w jej pobliżu.
Z golęszyckiego terytorium plemiennego znane są dwa cmentarzyska ciałopalne. Jedno z nich odkryto w Oborze, będącej obecnie dzielnicą Raciborza. Nekropolia w Raciborzu-Oborze składa się z co najmniej 25 kurhanów, tworzących
trzy skupiska. Stanowisko badane było już w 1880 roku, jednak dopiero badania
powojenne, prowadzone przez Elżbietę Dąbrowską, pozwoliły na określenie charakteru i chronologii cmentarzyska. Autorka badań przypuszczała, że nekropolia
ta założona została w VII wieku i użytkowano ją przede wszystkim w następnym
stuleciu. Sądziła też, że pojedyncze najmłodsze pochówki mogą pochodzić z IX
stulecia. Obecnie coraz większa grupa badaczy uważa, że właśnie na IX wiek przypadał okres największego rozwoju tego założenia cmentarnego. Podawane jest
w wątpliwość także jego wczesne, VII-wieczne datowanie. W badanych w Oborze
kurhanach znajdowano skromne wyposażenie grobowe – głównie ułamki naczyń
glinianych, którym bardzo rzadko towarzyszyły inne wyroby, m.in. przedmioty żelazne, fragment bliżej nieokreślonego przedmiotu rogowego lub kościanego. W nasypach kurhanów obok przepalonych szczątków kostnych zmarłych występowały
też węgle drzewne, pochodzące ze stosu pogrzebowego.
Znacznie mniej rozpoznaną nekropolią ciałopalną jest cmentarzysko w Rozumicach w powiecie głubczyckim. Cmentarzysko to oddalone jest około 50 m od
przebiegającej w pobliżu polsko-czeskiej granicy państwowej, za którą w Hněvošicach koło Opawy znajduje się inne wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe. Niektórzy badacze sądzą więc, że obydwie nekropolie stanowią dwie części
tego samego cmentarzyska. Problem jednak w tym, że w jedynym lepiej przebadanym kurhanie na cmentarzysku po czeskiej stronie granicy wystąpił pochówek
szkieletowy z wyposażeniem wielkomorawskim (elementy uzbrojenia), datowany
na 2. połowę IX wieku. Badania na polskiej części cmentarzyska, prowadzone przez
E. Dąbrowską, nie wykazały jednak istnienia pochówków szkieletowych. Dotąd
w Rozumicach zinwentaryzowano 9 kurhanów, spośród których przebadano zaledwie 2 mogiły, w tym jedną fragmentarycznie. Zapewne na cmentarzysku w Rozumicach jest jednak większa liczba kurhanów. W opracowaniach dotyczących
cmentarzyska w Hněvošicach J. Král podaje liczbę aż 40 niewielkich kopców znaj-
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Ryc. 13. Nędza. Rekonstrukcja budynku 9
z osady

Ryc. 14. Kamieniec. Grodzisko z lotu ptaka

dujących się po polskiej stronie granicy. Polscy badacze jednak nie zweryfikowali
dotychczas tej informacji.
Materiały ceramiczne pochodzące z jedynego w pełni przebadanego kurhanu
w Rozumicach datowane były przez autorkę badań na okres od przełomu VI i VII
do VIII wieku. Porównanie propozycji datacji pochówku szkieletowego z Hněvošic
(IX w.) i pochówku ciałopalnego z Rozumic (VII–VIII w.) wskazywałoby, że groby
te nie są sobie współczesne, czyli że słowiańska nekropolia rozumicko-hněvošicka
(traktowana jako całość) funkcjonowała przez kilka stuleci, od VII po IX wiek. W początkowej fazie użytkowania cmentarza stosowano na nim obrządek ciałopalny,
najmłodsze groby, IX-wieczne, mógłby charakteryzować już obrządek szkieletowy.
Model ten byłby logiczny i historycznie poprawny – starsze ciałopalne groby powstawałyby w okresie plemiennym (golęszyckim), młodsze – z 2. połowy IX wieku
– pojawiały się już w okresie domniemanej dominacji wielkomorawskiej, jednak
niedostateczny stan rozpoznania stanowiska (lub dwóch stanowisk) powoduje, że
jest to jedynie robocza hipoteza, czekająca na naukową weryfikację.
Weryfikacja ta potrzebna jest tym bardziej, że datacja „polskiej” części nekropolii
opiera się w praktyce tylko na jednym naczyniu, opublikowanym przez E. Dąbrowską i datowanym przez nią – jak wcześniej wspomniano – na okres od przełomu VI
i VII po koniec VIII wieku. Forma tego naczynia i niektóre szczegóły technologiczne
i ornamentacyjne (lekko wklęsłe dno, nieznaczny uskok w miejscu przejścia szyjki
w brzusiec, zdwojony ornament równolegle biegnących pasm linii falistych, wyciągnięta i lekko ścieniająca się krawędź wylewu) nie odbiegają jednak od tychże
cech obserwowanych na datowanej nawet na 2. połowę IX i początek X wieku
ceramice z obszaru Dolnego Śląska (Graniczna, Grodziszcze, Gilów, Niemcza). Nie
można więc jednoznacznie twierdzić – wobec słabego rozpoznania obydwu części
nekropolii – że cmentarzysko to było czynne przez niemal trzysta lat. Możliwe, że
zakres chronologiczny jego użytkowania ulegnie dosyć znacznemu spłaszczeniu,
„przesuwając się” w stronę nawet 2. połowy IX wieku.
W przeciwieństwie do stanowisk archeologicznych znajdujących się na domniemanych obszarach plemiennych Opolan i Golęszyców stanowiska mogące
mieć jakiś hipotetyczny związek z plemieniem Lupiglaa są wyraźnie mniej poznane. Wspomniano już, że na „proponowanym” dotąd dla terytorium tego plemienia
obszarze w pobliżu Głubczyc nie są znane żadne grodziska pewnie datowane na
okres poprzedzający koniec X wieku. Możliwe jednak, że z Lupiglaa należałoby wiązać grodzisko w Kamieńcu (ryc. 14), powiat tarnogórski, które znajduje się w dość
dużym oddaleniu od siedzib zarówno Opolan, jak i Golęszyców. Jeżeli ta hipoteza
byłaby słuszna, to gród w Kamieńcu zamykałby od strony północno-wschodniej
obszar zasiedlony przez kontrowersyjnych Lupiglaa.
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Grodzisko w Kamieńcu zlokalizowane jest na wyniosłym cyplu terenu, stanowiącym część wschodniej krawędzi terasy nadzalewowej Dramy, prawobrzeżnego
dopływu Kłodnicy. Nachylenie opadających w stronę koryta rzeki stoków wzniesienia wynosi około 45–50° Na tej z natury obronnej formie terenowej założono na
przełomie wieków VII i VIII osadę otwartą. Nałożyła się ona na starszą pradziejową
osadę ludności kultury łużyckiej. W VIII wieku miejsce to zostało dodatkowo ufortyfikowane poprzez usypanie poprzecznego, lekko łukowatego wału zaporowego
szerokiego u podstawy na 7,6 m, usytuowanego u nasady cypla, oraz wykopanie przylegającej od strony zewnętrznej do tego wału fosy o szerokości do 9 m
i głębokości do 2,8 m. Powstały w ten sposób gród, mający powierzchnię około
0,8 ha, formą nawiązywał do częstych na Górnych Łużycach grodów cyplowych
położonych w zakolach rzek. Podobieństwo grodziska w Kamieńcu do obiektów
górnołużyckich podkreśla też kamienna oblicówka zewnętrzna wału, zbudowana
z płyt i kamieni wapiennych. Gród w Kamieńcu funkcjonował najprawdopodobniej do końca IX wieku. Kres jego użytkowania wykonawca badań na stanowisku
D. Abłamowicz łączy ze wspominaną już kilkakrotnie akcją zbrojną Świętopełka
morawskiego, skierowaną przeciw Wiślanom.
Wśród zabytków ruchomych odkrytych w Kamieńcu uwagę zwracają dwa zabytki o najprawdopodobniej południowych cechach – flasza gliniana (ryc. 15:5)
i fragment domniemanej ostrogi taśmowatej. Naczynie flaszowate ma płaskie dno,
dwustożkowaty brzusiec i cylindryczną, lekko zwężającą się ku górze szyjkę. Zdaniem odkrywcy tego zabytku flasza z Kamieńca wykonana została przez rodzimych,
górnośląskich garncarzy, nie stanowi więc ceramicznego importu z obszarów południowych – wielkomorawskich lub czeskich. Znaczny wzrost liczby zabytków w typie wielkomorawskim i czeskim, w tym także zabytków ceramicznych, znajdowanych w ostatnich dwóch dekadach na stanowiskach śląskich nakazuje ponownie
przyjrzeć się flaszy z Kamieńca. To do niedawna unikatowe w skali Śląska naczynie
nie jest już na śląskich stanowiskach z IX i początków X wieku odosobnionym
znaleziskiem. Kilka naczyń flaszowatych odkryto w ostatnich latach w Gilowie na
Dolnym Śląsku oraz w Chotěbuzu-Podoborze na Śląsku Opawskim, za ułamki flasz
uznano też kilka fragmentów naczyń pochodzących ze starszych badań, m.in. ze
Strzegomia-Bazaltowej Góry i Lubomi. Według Aleksandry Pankiewicz, znającej
materiały ceramiczne z Kamieńca z autopsji, tamtejsze naczynie flaszowate swoim charakterem, oprócz nietypowej dla Śląska formy, odbiega wyraźnie od innych
naczyń ze stanowiska także technologią wykonania (m.in. masą garncarską i silnym
wygładzeniem górnych partii naczynia – szyjki i brzuśca powyżej załomu). Ma ono,
jej zdaniem, jednocześnie tak wiele ścisłych analogii na stanowiskach morawskich
i czeskich, że należy je uznać za formę pochodzącą z zewnątrz – najprawdopodobniej z Państwa Wielkomorawskiego. Flasza z Kamieńca nie jest, być może, jedynym
zabytkiem w typie południowym odkrytym na tym stanowisku. Podczas badania
nawarstwień grodu znaleziono dwa fragmenty ostróg żelaznych, spośród których
jeden egzemplarz stanowi ułamek najpewniej ostrogi wielkomorawskiej z 1. połowy IX wieku.
Obecność na stanowisku w Kamieńcu domniemanych importów z południa
nie może oczywiście wskazywać na inny niż miejscowy, górnośląski charakter
tego obiektu. Te nieliczne zabytki o obcej proweniencji kulturowej wtopione są
w rodzime elementy kultury materialnej. Wskazują tylko, że IX-wieczni mieszkańcy
wschodnich połaci Górnego Śląska otwarci byli na kontakty z ludnością zamieszkującą obszary leżące na południe od Bramy Morawskiej. Nie były to jednak kontakty
tak silne, jak w przypadku obszarów golęszyckich, znajdujących się geograficznie
znacznie bliżej centrów wielkomorawskich.
Wyniki badań archeologicznych podejmowanych na stanowiskach z okresu
plemiennego na Górnym Śląsku wskazują, że nie ma wyraźniejszych podstaw do
twierdzenia, że obszar ten został spacyfikowany, nawet w części, przez wojska
wielkomorawskie już w 3 ćwierci IX wieku, a zatem w czasach, których dotyczy
wzmianka w Żywocie świętego Metodego. Przez niemal cały IX wiek na teren zasiedlony przez Golęszyców i ich górnośląskich pobratymców napływały z południa
przedmioty w typie wielkomorawskim lub za pośrednictwem morawskim przedmioty starsze (w typie awarskim lub awarosłowiańskim), lecz ich występowanie na
stanowiskach śląskich nie było konsekwencją ani żadnej wielkomorawskiej akcji
zbrojnej, ani też jakiejś domniemanej podległości politycznej tej części Górnego
Śląska względem państwa Mojmirowiców. Było to wynikiem typowych dla sąsiadujących ze sobą społeczeństw kontaktów handlowych, zapewne prowadzonych
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na niezbyt wielką skalę. Sytuacja zmieniła się zapewne dopiero w końcu IX wieku,
kiedy grody golęszyckie w rejonie Bramy Morawskiej zostały zniszczone (Lubomia,
Chotěbuz, Víno) lub przejęte przez drużynę wielkomorawską (Hradec nad Moravicí?) i jednocześnie powstały nowe założenia już jednoznacznie wielkomorawskie
(cmentarzysko szkieletowe w Stěbořicach koło Opawy). Z interpretacji źródeł pisanych wynika, że w ostatnim dziesięcioleciu IX wieku Wielkie Morawy podjęły
z rozmachem akcję zdobywczą, która jest uważana za jedną z przyczyn kryzysu
Państwa Wielkomorawskiego (m.in. brak integracji centrum państwa z podbitymi
obszarami i dysproporcje pomiędzy nimi). Być może, jednym z celów podbojów
Wielkiej Morawy był także Śląsk. Zapewne nie tylko jego południowo-wschodnia
część. W tym samym czasie, czyli w latach 90. IX wieku, w innej części Śląska,
w Gilowie na Przedgórzu Sudeckim, powstał duży gród, noszący wszelkie znamiona
warowni wielkomorawskiej.
Upadek Wielkich Moraw nie przerwał związków Śląska z obszarami leżącymi
na południe od tej krainy. Przypuszcza się, że zapewne już w 1. połowie X wieku
obszar dorzecza górnej Odry znalazł się w orbicie zainteresowań gospodarczych
i politycznych sukcesora Państwa Wielkomorawskiego, czyli Czech pozostających
wówczas pod władztwem dynastii Przemyślidów. Sądy takie, wypowiadane przez
niektórych historyków, nie są jak dotąd poparte jednoznacznymi źródłami archeologicznymi. Jedynie w przypadku kilku stanowisk z Dolnego Śląska (np. Niemcza na
Przedgórzu Sudeckim) można interpretować je jako niewątpliwie związane z wpływami czeskimi na Śląsku. Na Górnym Śląsku takich obiektów brak. Istnieje jednak
kilka przesłanek wskazujących, że jakieś X-wieczne relacje czesko-górnośląskie rzeczywiście mogły mieć miejsce. Na kilku stanowiskach z Opolszczyzny wystąpiły
zabytki w typie czeskim. Są to przede wszystkim ozdoby, znajdowane m.in. na
Ostrówku w Opolu oraz na cmentarzyskach szkieletowych w Opolu-Groszowicach
i Opolu-Krzanowicach oraz w Lipkach, powiat brzeski. Przedmioty te znajdowano
razem z materiałami datowanymi na schyłek X wieku oraz na pierwsze dekady XI
wieku, stąd też nie można traktować tych zabytków jako jednoznaczne dowody
na związki czesko-górnośląskie w X wieku. Mogły one wprawdzie trafić na Śląsk
w X wieku, ale ich depozycja w ziemi nastąpiła znacznie później. Dla archeologów
bardziej przekonujące w dyskusji nad relacjami czesko-śląskimi wydają się znacznie
mniej efektowne zabytki ceramiczne. Naczynia gliniane, które formą i technologią
wykonania nawiązują do ceramiki czeskiej, wystąpiły m.in. w Opolu i Źlinicach oraz
w Raciborzu. Dość dużą grupę czeskich importów ceramicznych z X wieku, lub
ceramiki wzorowanej na czeskiej, stanowią naczynia grafitowe, czyli zawierające
domieszkę grafitu, która nadawała naczyniom charakterystyczną, czarnosrebrzystą
barwę. Minerał ten zwiększał m.in. odporność naczyń na wysokie temperatury,
istotne były też walory estetyczne tak wykonanych naczyń. Być może, wynikiem
docierających tu w X wieku na Górny Śląsk wpływów z Czech może być także
wspominana już wcześniej oblicówka kamienna grodziska w Źlinicach.
Brak, jak dotychczas, na Śląsku wyraźnych wpływów węgierskich (madziarskich)
skłonił niektórych badaczy do wysunięcia tezy, że pojedyncze zabytki formą nawiązujące do przedmiotów charakterystycznych dla kultury materialnej Węgrów z 1.
połowy X wieku, mogły trafić na Śląsk za pośrednictwem Czech. Dotychczas na
Górnym Śląsku odkryto jeden obiekt, w którym wystąpiły domniemane elementy
węgierskie. Jest to wspomniany już domniemany słowiański pochówek z Gliwic-Czechowic, w którym znaleziono węgierską szablę. Na przypadające w X wieku czeskie
pośrednictwo w przekazywaniu na Górny Śląsk nielicznych elementów wczesnowęgierskich wskazują analogie dolnośląskie i wschodniołużyckie. Na Dolnym Śląsku
i w polskiej części Górnych Łużyc zabytki wiązane z Madziarami występują na stanowiskach, na których odkryto czeskie elementy kulturowe (m.in. Rzymówka i Niedów).
Prowadzone dotychczas badania archeologiczne na górnośląskich stanowiskach z okresu plemiennego pozwalają już na odtworzenie zasadniczych cech
ówczesnej gospodarki. Ludność Górnego Śląska w wiekach VIII–X zdecydowanie
preferowała uprawę roli, która wyraźnie dominowała nad chowem zwierząt. Zdaniem Edelgardy Foltyn grunty przeznaczone pod uprawę orano radłem zaopatrzonym w żelazne okucia (radlice), a nawet bardziej jeszcze prymitywną formą tego
narzędzia, czyli okazem całkowicie drewnianym. Wśród wysiewanych zbóż pierwsze
miejsce zajmowały żyto zwyczajne i pszenica zwyczajna, znane też były proso,
owies, jęczmień i ber. Na mniejszych areałach – być może w ogrodach – uprawiano
groch i len (ta ostatnia roślina – na olej i włókno). Sprzęt zbóż, dokonywany za
pomocą żelaznych sierpów i półkosków, młócka (cepy) i sposoby przechowywania
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ziarna (spichlerze wziemne i naziemne) nie odbiegały od późniejszych zabiegów
agrotechnicznych, znanych z młodszych faz wczesnego średniowiecza. Zapewne
niektóre odkrywane na górnośląskich stanowiskach wczesnośredniowiecznych żarna obrotowe, służące do wyrobu mąki, wyprodukowane zostały w pracowniach kamieniarskich znajdujących się w tym regionie. Niewątpliwie rodzimymi produktami
były też prażnice, służące również do przetwórstwa ziaren zbóż.
Podczas badań wykopaliskowych prowadzonych na górnośląskich stanowiskach z wieków VIII–X odkrywano szczątki kostne świni, bydła, owiec, kóz i koni.
Interesujące, że nie odkryto dotąd reliktów budynków gospodarczych związanych
z chowem zwierząt (np. stajni, chlewów i obór). Możliwe więc, że charakterystyczny
dla Górnego Śląska był w tym czasie tzw. system bezoborowy. Część inwentarza
(np. bydło) być może trzymano w budynkach mieszkalnych, trzodę zapewne wypasano na łąkach i w lasach.
Inne sposoby zdobywania i produkcji pożywienia, np. sadownictwo, łowiectwo,
rybołówstwo i zbieractwo płodów leśnych, miały najpewniej marginalne znaczenie,
a już na pewno nie są one dostatecznie potwierdzone źródłami archeologicznymi.
Słabo rozpoznana jest, jak dotąd, wytwórczość pozarolnicza na Górnym Śląsku
w wiekach VIII–X. Występowanie na wielu stanowiskach brył żużla żelaznego wskazuje, że ówczesna ludność tego regionu znała i stosowała różnego rodzaju techniki
wytopu żelaza i jego późniejszej obróbki kowalskiej. Na kilku stanowiskach odkryto
też specjalistyczne narzędzia kowalskie (m.in. przecinak i przebijak w Lubomi, liczne
osełki na kilku stanowiskach). Najbardziej intensywną działalność hutniczą prowadzono w rejonie opolskim, krapkowickim i kozielskim. Wykorzystywano tam łatwo
dostępne limonitowe rudy darniowe, bagienne i rzeczne. Przebadane dotąd bryły
żużla żelaznego pochodzą z wytopu o temperaturze ok. 1100°C, prowadzonego
w najprostszej konstrukcyjnie dymarce.
Drugą bardzo istotną dziedziną produkcji pozarolniczej było garncarstwo.
Mimo że nie natrafiono dotąd na Górnym Śląsku na pracownie garncarskie, nie
można mieć wątpliwości, że niemal wszystkie odkryte dotychczas na tym terenie
naczynia pochodzą z tutejszych warsztatów – albo przydomowych, albo też pierwszych rzemieślniczych, produkujących na zbyt. Importy ceramiczne (naczynia flaszowate, ceramika w typie naddunajskim) stanowią nikły odsetek w górnośląskim
materiale naczyniowym, datowanym na wieki VIII–X.
Kolejną ważną dziedziną wytwórczości pozarolniczej była obróbka drewna,
przede wszystkim ciesiołka (budownictwo drewniane). Słabiej rozpoznane są ówczesne bednarstwo, plecionkarstwo i stolarstwo. Równie niewiele można powiedzieć
o obróbce innych surowców organicznych (kości, poroża, skóry i włókna). Spotyka się
wprawdzie nieliczne zabytki wykonane z tych surowców, jednak nie pozwalają one
na dokładniejsze scharakteryzowanie sposobów i organizacji produkcji przedmiotów
z tych rodzajów tworzywa. Na istotną rolę i powszechność tkactwa w ówczesnej
gospodarce Górnego Śląska wskazuje jednak dość duża liczba przęślików i ciężarków tkackich (m.in. z Lubomi, Naczęsławic, Dzielnicy, Warłowa i Roszowickiego Lasu).
Zapewne duża część produkcji realizowana była na zaspokojenie bieżących potrzeb
producentów przedmiotów z drewna, skóry, kości, poroża i włókna. Nie ma wyraźniejszych przesłanek wskazujących na istnienie w wiekach VIII–X pracowni rękodzielniczych specjalizujących się w obróbce surowców organicznych.
Najważniejszą cezurą w dziejach wczesnośredniowiecznego Śląska, zarówno
Górnego, jak i Dolnego, było włączenie tej krainy w granice państwa wczesnopiastowskiego. Przypadło ono w ostatnich latach panowania Mieszka I, prawdopodobnie około roku 990, niedługo po włączeniu do państwa Polan Małopolski. Zdaniem
niektórych badaczy zajmowany przez Mieszka Śląsk stanowił niezależne od innych
podmiotów politycznych terytorium poszczególnych plemion, według zaś innych
badaczy przynajmniej część Śląska do 990 roku podporządkowana była czeskim
Przemyślidom. Przynależność polityczna Górnego Śląska na progu ostatniej dekady
X wieku nie jest, w przeciwieństwie do Dolnego Śląska, zbyt dobrze rozpoznana.
W sukurs historykom nie przychodzą też, przynajmniej jak dotąd, ustalenia archeologów, wypowiadających się równie niejednoznacznie.
Wyróżniona przez archeologów najmłodsza faza wczesnego średniowiecza,
czyli tzw. okres wczesnopaństwowy, rozpoczyna się na Śląsku w ostatniej dekadzie X wieku i trwa do 2. połowy XII wieku. Włączenie Śląska w struktury polityczne, administracyjne i gospodarcze chrześcijańskiego od 966 roku państwa
wczesnopiastowskiego spowodowało daleko idące przemiany w wielu sferach
ówczesnego życia. Dla historyków i archeologów najważniejszą z tych zmian
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było niemal całkowite przemodelowanie sieci osadniczej, a przede wszystkim
zniszczenie dotychczas istniejącej sieci grodów plemiennych, które zastąpione
zostały nowymi ośrodkami militarnymi, podległymi centralnej władzy książęcej.
Powstające wówczas warownie obok funkcji wybitnie militarnych (obiekt obronny
i jednocześnie siedziba zbrojnej drużyny książęcej) pełniły również funkcje centrów władzy administracyjnej, w pewnym stopniu sądowniczej i były miejscem
ściągania powinności książęcych (danin itp.). Wiele grodów wczesnopiastowskich
ewoluowało z czasem w ośrodki wczesnomiejskie i późniejsze miasta. Warunkiem tej zmiany było pojawienie się w takich ośrodkach, obok drużyny zbrojnej
i pełniących funkcje administracyjne przedstawicieli księcia, ludności trudniącej
się wytwórczością i handlem.
Interesujące, że we wspomnianej bulli papieża Hadriana z 1155 roku, w której
znajduje się wykaz śląskich ośrodków kasztelańskich, brakuje najważniejszego górnośląskiego ośrodka, czyli Opola. W dokumencie tym pojawiają się natomiast grody
w Cieszynie i Otmuchowie, mające – co potwierdzają badania archeologiczne –
wyraźnie mniejszą rangę niż położone nad Odrą Opole. Historycy tłumaczą ten
brak tym, że wykaz w papieskiej bulli jest niepełny. Sądzą, że kasztelania opolska na
pewno już istniała na przełomie wieków XI i XII, potwierdzona zaś źródłowo została
dopiero w 1222 roku, gdy w jednym z dokumentów wspomniany został kasztelan
opolski Zbrosław. Siedziba kasztelana opolskiego mieściła się najprawdopodobniej
na opolskim Ostrówku.
Położony na Ostrówku gród wczesnopiastowski jest najlepiej rozpoznanym
stanowiskiem wczesnośredniowiecznym na Górnym Śląsku (ryc. 16). Dotychczas
przeprowadzono na nim przeszło dwadzieścia ekspedycji archeologicznych, realizowanych zarówno przez badaczy niemieckich (G. Raschke), jak i przede wszystkim badaczy polskich (badania pod kierunkiem W. Hołubowicza i B. Gedigi z wrocławskiego
Oddziału Polskiej Akademii Nauk). W toku tych badań odkryto doskonale zachowaną
drewnianą zabudowę wnętrza grodu (ryc. 17), zrekonstruowano ciągi komunikacyjne (ryc. 18) i pozyskano olbrzymią liczbę zabytków ruchomych, pozwalających na
odtworzenie kultury materialnej mieszkańców wczesnośredniowiecznego Opola (ryc.
19, 20). W nieco mniejszym stopniu rozpoznano konstrukcje obronne grodu, które
znacznie zostały zniwelowane w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych,
gdy na dużej części wcześniejszego grodu wybudowano murowany książęcy zamek.
Rezultaty badań na opolskim Ostrówku pozwalają stwierdzić, że tamtejszy
gród powstał u schyłku X wieku lub, co jest nieco bardziej prawdopodobne, na
samym początku XI stulecia. Było to założenie jednoczłonowe, pozbawione wewnętrznych umocnień obronnych (wałów lub fos), mające około 2 ha powierzchni. Jakieś wewnętrzne podziały grodu zapewne jednak istniały, wskazują na to
odkryte ciągi komunikacyjne i odmienny charakter zabudowy mieszkalnej i gospodarczej dostrzegany w różnych częściach Ostrówka. Gród opolski przetrwał
w dość dobrej kondycji do schyłku wczesnego średniowiecza. Nie odkryto na
nim warstw popożarowych ani radykalnych zmian dokonywanych w organizacji
przestrzennych jego wnętrza, co występowało chociażby na mającym zasadniczo podobny charakter wrocławskim Ostrowie Tumskim. Oczywiście, zabudowa
wnętrza opolskiego grodu była systematycznie, być może nawet co kilkanaście
lat, odnawiana, tzn. na miejscach starszych domostw stawiano nowe, jednak z reguły było to kopiowanie starszego, wcześniej istniejącego rozplanowania. Powody odnawiania budynków, lub budowy zupełnie nowych, były takie same, jak
w innych współczesnych ośrodkach wczesnomiejskich na ziemiach polskich. Na
ograniczonej konstrukcjami obronnymi wewnętrznej przestrzeni grodu „przyrost”
warstw śmieci był tak duży, że w ciągu kilkunastu lat dotychczas istniejąca zabu-

Ryc. 17. Opole. Fragment
wczesnośredniowiecznej drewnianej
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Ryc. 18. Opole. Fragmenty odsłoniętej
nawierzchni ulicy na Ostrówku
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(obrzędowa?)

Ryc. 20. Opole-Ostrówek. Dwustronny
grzebień kościany
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dowa praktycznie zatapiała się w nowo utworzonych nawarstwieniach. Należało
więc wznosić nowe obiekty na tych wyżej zalegających poziomach osadniczych.
Dotychczasowe badania na Ostrówku wykazały, że w ciągu około 200 lat nastąpił przyrost tamtejszych nawarstwień o łącznej miąższości sięgającej niemal
3 m. Wczesnośredniowieczna ludność Opola musiała wówczas kilkunastokrotnie
wznosić od nowa znajdujące się w grodzie domostwa. Powstające na gruzach
rozebranych starszych domostw nowe obiekty musiały mieć nieco inny charakter
niż budynki zakładane poza grodem, wśród których w dalszym ciągu występowały tańsze w budowie ziemianki. Tych z oczywistych względów na Ostrówku
być nie mogło, gdyż wkopane byłyby w warstwy śmieci. Stąd też na odrzańskiej
wyspie dominowały budynki zrębowe i w nieco mniejszym stopniu obiekty wzniesione w konstrukcji plecionkowej.
Dzięki dużej ilości zalegających w warstwach śmieci i nieczystości (tzw. mierzwie lub po prostu gnoju) substancji garbujących na opolskim Ostrówku doskonale zachowały się wszystkie elementy kultury materialnej, które wykonane zostały
z materiałów organicznych. Obok reliktów drewnianych budynków odkryto długie
odcinki ulic mających nawierzchnię wykonaną z drewnianych desek. Olbrzymi zbiór
zabytków ruchomych z Ostrówka stanowią przedmioty wytwarzane ze skóry, drewna, kości i poroża. Są wśród nich m.in. drewniane instrumenty muzyczne (skrzypce,
piszczałki i fujarki), zabawki (bączki, łódeczki z kory), kościane i rogowe grzebienie,
kościane łyżwy i kości do gry. Opolski Ostrówek jest przykładem stanowiska, obok
wrocławskiego Ostrowa Tumskiego i kilku ośrodków nadbałtyckich, na którym odkryto największą liczbę wczesnośredniowiecznych przedmiotów z surowców organicznych, przy tym bardzo zróżnicowanych.
Na opolskim grodzie nie mogło zabraknąć elementów uzbrojenia wczesnośredniowiecznego. Obecność licznej grupy wojowników potwierdza bardzo duża
liczba ostróg, stanowiąca jak dotąd najbogatszy ilościowo zbiór z ziem polskich.
Obok ostróg, które datowane są na podstawie ich formy, na wieki XI i XII, odkryto
na Ostrówku sprzączki do ostróg, strzemiona, topory, groty włóczni i wiele innych
zabytków. Szczegółowe cechy tych przedmiotów dość jednoznacznie wskazują na
ich wielkopolską genezę, co może potwierdzać, że w skład załogi wczesnośredniowiecznego Opola wchodzili głównie wojowie piastowscy.
Opolski gród nie miał jednak jedynie charakteru militarnego. Wspomniano
już wcześniej, że duża część tamtejszej kultury materialnej związana jest z innymi sferami życia (chociażby zabawki i instrumenty muzyczne). O tym, że dużą
część populacji Opola stanowiły kobiety, świadczą liczne ozdoby (m.in. paciorki
bursztynowe) i przęśliki tkackie, wśród których znaczną część stanowiły efektowne
i bardzo wówczas cenione kamienne egzemplarze, wykonane z różowego łupku
eksploatowanego na Rusi, w rejonie miejscowości Owrucz na Wołyniu. Być może te
importowane z Rusi przęśliki zainspirowały opolskich wytwórców do wykonywania
podobnych przedmiotów z miejscowego surowca kamiennego, pozyskiwanego
w rejonie Opola. Na Ostrówku znaleziono nie tylko gotowe przęśliki wykonane
z tamtejszego wapienia, ale również całą serię odpadów produkcyjnych, jednoznacznie potwierdzających istnienie na wyspie pracowni rzemieślniczej.
Gród w Opolu stanowił także lokalne centrum handlu i wymiany. W nawarstwieniach kulturowych grodu znajdowano fragmenty wag i odważników oraz pochodzące z różnych mennic monety. Na grodzie wystąpiły też wykonane z metalu
stilusy pisarskie, które mogą świadczyć o dawnej obecności na Ostrówku przedstawicieli wyższych klas ówczesnego społeczeństwa – duchownych lub wysokich
rangą przedstawicieli administracji książęcej.
Badania archeologiczne w innych ważnych ośrodkach grodowych (kasztelańskich)
i wczesnomiejskich na Górnym Śląsku – np. w Cieszynie, Otmuchowie, Raciborzu i Bytomiu – nie miały takiej skali i rozmachu, jak badania grodu opolskiego. Z pewnością
jednak intensyfikacja badań wykopaliskowych na tych stanowiskach pozwoli w przyszłości odkryć wiele zabytków świadczących o dużej randze tych ośrodków w młodszych fazach wczesnego średniowiecza (ryc. 21). Na duże znaczenie grodu położonego
na Górze Zamkowej w Cieszynie wyraźnie wskazuje stojąca na tym stanowisku murowana romańska, orientowana rotunda z absydą wschodnią, dzisiejszy kościół pod
wezwaniem św. Mikołaja, wzniesiony zapewne na początku XII wieku.
Nieco gorzej od XI- i XII-wiecznych grodów górnośląskich są rozpoznane pochodzące z tego czasu osady otwarte. Dotychczas na Górnym Śląsku odkryto ponad sto
takich stanowisk, jednak nie prowadzono na nich stacjonarnych badań wykopaliskowych. Znane są one jedynie z badań powierzchniowych, realizowanych w ramach
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tzw. Archeologicznego Zdjęcia Polski, oraz z doraźnie prowadzonych badań sondażowych, najczęściej ratowniczych (tj. poprzedzających jakąś inwestycję ziemną).
Podczas tych badań trafiano na relikty zabudowy poszczególnych osad i zabytki
ruchome, przede wszystkim ceramiczne, ale w żadnym przypadku nie uchwycono
pełnego zasięgu tych osad i nie rozpoznano wszystkich cech tych stanowisk.
Górnośląskie cmentarzyska szkieletowe z wieków XI i XII, będące już chrześcijańskimi nekropoliami, są stosunkowo dobrze rozpoznane przez archeologów. Wieloletnie
badania archeologiczne prowadzone na nekropoliach w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej,
Opolu-Groszowicach i Byczynie dostarczyły szeregu interesujących odkryć. Odsłonięto
tam w sumie przeszło 100 pochówków, wiele z nich bogato wyposażonych. Nie są to
jedyne cmentarzyska z tego czasu odkryte na Górnym Śląsku. Z Opolszczyzny znane
są jeszcze pojedyncze wczesnośredniowieczne pochówki szkieletowe odkryte w Zawadzkiem, powiat strzelecki, i w Zwanowicach w pobliżu Brzegu.
Zastanawiać musi stosunkowo mała liczba wczesnośredniowiecznych skarbów
srebrnych z Górnego Śląska. Jak dotąd odkryto jedynie cztery takie skarby. Dwa z nich
pochodzą z okolic Nysy (Lasowice i Smolice). Szczególnie interesujący jest pierwszy
z nich, ukryty po 983 roku w dwóch glinianych naczyniach, zawierający przynajmniej 298 srebrnych monet zachodnioeuropejskich (niemieckich, włoskich i czeskich)
i arabskich oraz fragment srebrnej ozdoby. Skarb ze Smolic był znacznie bogatszy,
liczył bowiem aż 1981 monet (głównie polskich z końca XI i 1. połowy XII w.), ukrytych
w glinianym naczyniu. O dwóch pozostałych skarbach, odkrytych w nieznanych okolicznościach, znacznie mniej wiadomo. Jeden z nich, pochodzący ze znajdującej się w
dolinie Odry wsi Kadłubiec (pow. strzelecki), zawierał nieznaną bliżej liczbę srebrnych
dirhemów arabskich i monet czeskich. Obecność w tym skarbie dirhemów wskazuje,
że mógł być on zdeponowany w X wieku. W drugim skarbie, datowanym wstępnie
na wieki X–XI, pochodzącym ze Stroszka (obecnie w granicach administracyjnych
Bytomia), znajdowały się kawałki lanego i siekanego srebra, które zostały włożone do
glinianego garnka zdobionego pasmem rytych poziomych żłobków.
Ta niewielka liczba skarbów wyraźnie odbiega in minus od licznych depozytów
monet i ozdób srebrnych odkrytych dotąd na Dolnym Śląsku . Tę różnicę tłumaczyć
można zapewne szybciej i intensywniej przebiegającymi procesami społecznymi
i gospodarczymi zachodzącymi w dolnośląskiej części dorzecza Odry, mającymi
miejsce w okresie formowania się nowych wczesnośredniowiecznych struktur politycznych, czyli wczesnych państw. Podkreślić trzeba, że również liczba wczesnośredniowiecznych monet znajdowanych pojedynczo na górnośląskich stanowiskach
osadniczych (Opole-Ostrówek i Rynek, Bytom) i cmentarzyskach (Opole-Nowa Wieś
Królewska) jest wyraźnie niższa niż na podobnych stanowiskach dolnośląskich.
Nową kategorią stanowisk, nieznaną ze starszych faz wczesnego średniowiecza,
są datowane na wieki XII i XIII relikty górnictwa złota w rejonie Głuchołaz. Stanowiska te, badane w latach 70. XX wieku przez prof. J. Kaźmierczyka z Uniwersytetu
Wrocławskiego, stanowią efektowne uzupełnienie znanej już historykom ze źródeł
pisanych wiedzy o średniowiecznym górnictwie metali szlachetnych z rejonu Głuchołaz i leżących nieco na południe, już po czeskiej stronie granicy, Zlatych Hor.
W pobliżu Głuchołaz odkryto tzw. pola górnicze, relikty szybów i sztolni, urządzenia do płukania urobku (płóczki) i inne elementy dawnej infrastruktury górniczej.
Podobne relikty być może zostaną w przyszłości odkryte we wschodniej części
Górnego Śląska, w rejonie Tarnowskich Gór, gdzie zapewne od XII wieku eksploatowano rudy srebra, cynku i ołowiu. Dotąd odkryte przez archeologów tamtejsze
obiekty związane z górnictwem metali kolorowych są jednak nieco późniejsze, bo
XIII- i XIV-wieczne.
Sumując przedstawione tu rozważania na temat wczesnośredniowiecznego
epizodu w historii Górnego Śląska, wypada stwierdzić, że rejon ten przez niemal
cały prezentowany okres, czyli od VII po początek XIII wieku, był prężnie rozwijającym się regionem, otwartym na zewnętrzne oddziaływania kulturowe. Oczywiście,
na tak dużym obszarze w niektórych częściach Górnego Śląska w poszczególnych
węższych przedziałach czasowych można zauważyć pewne zapóźnienia cywilizacyjne lub okresy stagnacji kulturowej i gospodarczej, ale generalnie dorzecze górnej
Odry i górnej Wisły było obszarem nie odbiegającym poziomem rozwoju kulturowego od wielu regionów pozostających w granicach dzisiejszej Polski. Niektóre
z wczesnośredniowiecznych stanowisk górnośląskich, jak np. Syrynia, Lubomia czy
też opolski Ostrówek, są obiektami o wybitnej ponadregionalnej randze, bez których nie można wyobrazić sobie podręcznika archeologii traktującego o wczesnym
średniowieczu na ziemiach polskich.
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Ryc. 21. Racibórz-Ostróg.
Wczesnośredniowieczne zabytki kościane
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Early Medieval Period
Summary

During the Early Medieval period (6th-early 13th cc.) following the period of migrations Upper Silesia was settled by Slav
tribes but habitation sites dated to the 6th and the 7th cc. are rare (eg Krapkowice). More lively settlement activity occurred
only in the 8th c. – c. 30 settlement sites.
From the late 8th until the end of the 10th c. the region was inhabited by two, possibly, three Slav tribes – Opolanie,
Golęszyce, and an enigmatic tribe known from the written sources only – the Lupiglaa. To date some 90 sites dating from the
tribal period have been identified in Upper Silesia. The tribes were mentioned by an author known as the Bavarian Geographer
(c. 844 AD), who recorded that: ‘Opolini, civitates XX’ (Opolanie have 20 strongholds) and ‘Golensizi, civitates V’ (Golęszyce
have 5 strongholds). The former settled the western area of Upper Silesia while the Golęszyce occupied the south-eastern
part of the region. Some researchers make room between the territories of the Opolanie and the Golęszyce for a third tribe
mentioned in the Bavarian Geographer – Lupiglaa, with an impressive number of 30 strongholds ‘Lupiglaa, civitates XXX’.
Many of the Upper Silesian sites dated to the 8th, 9th and early 10th cc., produced finds of southern origin. These objects
entered the region by way of the Moravian Pass, were made in Moravia and Bohemia as well as in the Avar, Carolingian and
Early Magyar environment.
The turning point in the history of early medieval Silesia was the incorporation of the province by the early Piast state.
This happened during the final years of the reign of Mieszko I, presumably around 990 AD. The youngest phase of the Early
Medieval period (the period of early statehood) begins in Silesia during the last decade of the 10th c. and continues until
mid-12th c. Incorporation of Silesia in the political, administrative and economic system of the Polish state – converted to
Christianity in 966 AD – caused far-reaching changes in many spheres of life. Of these the most important was the almost
complete transformation of the settlement network, most importantly, destruction of an earlier network of tribal strongholds
which were now replaced by new military centres, the so-called castellan strongholds.
An early Piast establishment in Ostrówek, now a district of Opole, is the best investigated Upper Silesian early medieval
site. It was found to harbour the remains of timber structures of the stronghold interior, streets and a truly impressive number of small finds. The establishment originated in the early 9th c. Organic finds survived in excellent condition. Next to the
remains of buildings excavation uncovered long stretches of roads lined with planks. There was a large quantity of leather,
wood, antler and bone objects. The presence of a large military unit is confirmed by finds of several spurs and other military
equipment (eg stirrups, battle axes, a spearhead). As similar forms are common in the region of Wielkopolska (the nucleus
of the Piast state) the stronghold was probably manned mainly by Piast warriors. Ostrówek was apparently a local centre of
trade and exchange as indicated by finds of fragments of scales and weights as well as coins.
Other early centres in Upper Silesia investigated by archaeologists include Cieszyn, Otmuchów, district Nysa, Racibórz,
Bytom. The significance of the stronghold on Góra Zamkowa (Castle Hill) in Cieszyn is indicated by the Romanesque rotunda
with an apse from the early 12th c.
Better investigated inhumation cemeteries, from the 11th and 12th cc., Christian in character, are known from OpoleNowa Wieś, Opole-Groszowice, and Byczyna, district Kluczbork). Another type of site not noted during older phases of the
Early Medieval period and associated with gold mining date from the 12th and the 13th cc. and are recorded in the region
of Głuchołazy.
Starting from the 6th until the beginning of the 13th c. the area of Upper Silesia continued to develop well and was
open to outside culture stimuli. The level of culture in the region on the Upper Odra was comparable to that in other regions. Some of the Upper Silesian sites, as eg Lubomia, district Wodzisław or the Ostrówek in Opole, are establishments of
an outstanding interregional rank.
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PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE I NOWOŻYTNOŚĆ
Intensywne badania miast średniowiecznych rozpoczęły się w Polsce w latach
90. XX wieku i dopiero ostatnio ich tempo nieco zmalało. Jednak nawet w okresie
boomu inwestycyjnego nie były to z reguły badania systematyczne, ale przeważnie
ratownicze. Ich zakres nie był przy tym podyktowany potrzebami badawczymi, ale
wynikał z ustaleń między służbami konserwatorskimi i inwestorem. Osad prawie
się nie bada, a cmentarzyska głównie przy okazji architektonicznych penetracji
kościołów. Najwcześniej prowadzono badania wykopaliskowe na zamkach, ale niekiedy nie po to, by je rozpoznać, ale by dotrzeć do nawarstwień grodu, jak np. na
Ostrówku w Opolu.
Mimo tych wszystkich ograniczeń zdołano uzyskać w niektórych dziedzinach
w miarę syntetyczny obraz, choć najczęściej monografie dotyczą całego Śląska.
Wyjątek stanowi opracowanie górnośląskiego pieniądza autorstwa Borysa Paszkiewicza, stanowiące jedyną taką monografię dzielnicy. Inne kategorie znalezisk
uwzględniono łącznie dla całego Śląska: kafle opracowała Katarzyna Dymek, szkło
Jadwiga Biszkont, broń białą Lech Marek; artystyczne wyroby skórzane Krzysztof
Wachowski i Emilia Jaroch. Cenne okazało się także opracowanie zabytków cechów
śląskich, choć gros materiału pochodzi ze Śląska Dolnego.
Wydarzeniem naukowym była konferencja o początkach miast górnośląskich,
której pokłosiem jest publikacja książkowa o początkach i rozwoju miast Górnego
Śląska. Jako wartościowy, choć popularny, ocenić należy przewodnik po wystawie o Bytomiu przed wiekami czy albumowe wydawnictwo Skarby ziemi wydarte,
w którym opublikowano wiele zabytków wcześniej nieznanych.
Ukazuje się sporo publikacji poświęconych zamkom i rezydencjom, by wymienić tylko leksykon zamków Leszka Kajzera, Jana Salma, Stanisława Kołodziejskiego.
Dobrym uzupełnieniem monografii polskich jest znakomita praca o zamkach Śląska
w Republice Czeskiej Pavla Kouřila, Dalibora Prixa, Martina Wihody.
Inne publikacje dotyczące późnego średniowiecza i nowożytności na Górnym
Śląsku zamieszczano wcześniej głównie w roczniku „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, obecnie raczej w Badaniach archeologicznych na Górnym Śląsku i ziemiach
pogranicznych, w „Opolskim Roczniku Muzealnym”, „Opolskim Informatorze Konserwatorskim” oraz w serii „Wratislavia Antiqua”.
Archeolodzy polscy dzielą średniowiecze na wczesne i późne, a badacze zachodni wyróżniają jeszcze średniowiecze pełne. Nasz dychotomiczny podział zakłada więc, że istniała wyraźna cezura i niekiedy mówi się wręcz o przełomie średniowiecznym. Tradycyjnie na Śląsku przyjmuje się, że datą przełomową jest rok bitwy
legnickiej 1241, aczkolwiek już dawno wskazywano, że przemiany ówczesne miały
charakter długotrwały. Problem ten nurtuje badaczy nie tylko polskich, ale także
np. czeskich. Najczęściej skłonni jesteśmy dziś dla okresu od schyłku XII do końca
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XIII wieku używać terminu „transformacja”, co stanowi w pewnym sensie akceptację
trójpodziału średniowiecza. Nieco inaczej do tego zagadnienia podchodzą historycy sztuki. Ich zdaniem początek transformacji rozpoczyna się tu podobnie – w 1202
roku, kiedy powstaje księstwo opolskie, a kończy w 1327 roku – lennem czeskim.
„Złoty wiek XIV”, czas inspiracji Pragi czeskiej, trwa do około 1420 roku, daty wybuchu kryzysu husyckiego. Wojny husyckie i szukanie nowych dróg między Pragą,
Ołomuńcem, Budą i Krakowem zamyka rok 1526, kiedy rozpoczyna się panowanie
Habsburgów. Wiek XIII z kolei dzieli się na okres przed- i pomongolski, będący
czasem odbudowy ze zniszczeń oraz intensyfikacji procesów urbanizacyjnych. To
ostatnie zjawisko ma związek z podziałem księstwa opolskiego w 1281 roku.
Zajmując się XIII wiekiem, nie sposób pominąć istotnego, wręcz zasadniczego
czynnika, jakim była kolonizacja. Dostrzegamy korzyści z niej płynące, ale także
germanizację. Taka sytuacja utrudnia wyjaśnienie wielu zachodzących wówczas
zjawisk i dlatego najlepiej rozpatrywać je w całej Europie, jak to uczynił Robert
Bartlett w świetnej pracy pt. Tworzenie Europy.
Jeszcze trudniejszym zadaniem dla archeologa jest uściślenie, kiedy na Śląsku
zaczyna się nowożytność. Pewną pomocą są ustalenia historyków sztuki, którzy
biorąc pod uwagę głównie działalność biskupa Jana Turzona we Wrocławiu, dostrzegają pojawienie się stylu renesansowego około roku 1510. Nie wyznaczamy też
ostrej górnej granicy chronologicznej naszych zainteresowań, ponieważ ostatnio
nierzadko archeologia zajmuje się czasami współczesnymi.

Ludność
Na Górnym Śląsku w 1. połowie XIV wieku nie było miast wielkich, jak Wrocław
(13–15 tys,), ale były średnie: Nysa (4 tys.), Racibórz (3,1 tys.), Opole (2,4 tys.), Krapkowice (1,8 tys.), Bytom (1,5 tys.) i Gliwice (0,9 tys.), oraz małe, jak np. Skoczów (0,1 tys.).
Prócz ludności polskiej Górny Śląsk zamieszkiwali Niemcy, Czesi (zwłaszcza
na ziemiach głubczyckiej, cieszyńskiej i raciborskiej) i Żydzi. Inne grupy etniczne
stanowiły nieznaczny odsetek. W dokumentach dominuje jednak łacina, rzadziej
język niemiecki i niekiedy czeski. Udział ludności obcej etnicznie był nieporównanie
większy w miastach aniżeli na wsi, ale w XV wieku obserwuje się pewien wzrost
liczby ludności polskiej w miastach. Szacuje się, że w wyniku procesów urbanizacyjnych, zakończonych w połowie XIV wieku, liczba ludności na Górnym Śląsku
uległa pięciokrotnemu zwiększeniu.

Władze samorządowe
Ryc. 1. Bytom. Laska drewniana

Siedzibą władz komunalnych był ratusz. Jednak podziały między licznych potomków Piastów z linii śląskiej dotyczyły także miast. Podzielony w 1369 roku Bytom zmuszony był wznieść, obok wcześniejszego, nowy ratusz. Urzędowała tam rada
miejska pełniąca, prócz administracyjnych, także funkcje sądownicze. Ponadto pod
przewodnictwem wójta działała także ława miejska, sprawująca w mieście sądownictwo. Wójt w imieniu pana feudalnego wydawał wyroki sądowe, a członkowie ławy
pełnili funkcję oskarżycieli. Wójtostwo wraz z uprawnieniami było dziedziczne, jednak
od XIV wieku władze miejskie starały się wykupić ten dziedziczny urząd i zastąpić go
wójtostwem z wyboru. Przykładowo Wrocław miał 12 ławników, a Racibórz 7.

Signa

Ryc. 2. Cieszyn. Płytka posadzkowa
z wizerunkiem orła

Nie zawsze jednoznacznie można odróżnić znaki związane z władzą, urzędem,
którymi zajmuje się archeologia prawna, i odznaki (badge), mające charakter zbliżony do ozdób, choć niekiedy będące świadectwem przynależności do jakiejś grupy.
Dodatkowym utrudnieniem jest ówczesna moda na przedstawienia zbliżone do
heraldycznych umieszczane na pospolitych przedmiotach.
Pastorał. Należy do insygniów biskupich (też opackich) i jest odpowiednikiem
berła dostojników świeckich. Jako symbol władzy biskupiej wyryty jest na kamieniach granicznych posiadłości biskupich w rejonie otmuchowskim.
Laska. Trudno jednoznacznie określić funkcję drewnianej, ornamentowanej
laski odkrytej w Bytomiu (ryc. 1). Prawdopodobny jest jej związek z wykonywaniem władzy sądowniczej. We wszystkich bowiem wersjach Legendy o św. Jadwidze, w scenie przedstawiającej Jadwigę broniącą w sądzie wdowy i sieroty, sędzia
trzyma w lewej ręce laskę.
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Godła i herby. Występują na takich zabytkach, jak monety, pieczęcie, nagrobki,
elementy architektoniczne, zworniki, kafle (ryc. 2) i płytki ceramiczne. W depozycie zastawnym z Opola znajdowała się część zapięcia płaszcza z godłem przedstawiającym
heraldycznego orła dolnośląskiego (ryc. 3). Często na rozmaitych wyrobach występują
przedstawienia paraheraldyczne, nie mają one jednak żadnego znaczenia prawnego.
Znaki graniczne. Słupy graniczne dóbr prywatnych należą w Polsce do rzadkości. Tym bardziej godne uwagi są pochodzące z końca XIII wieku słupy wyznaczające posiadłości biskupów wrocławskich w rejonie otmuchowskim (ryc. 4).
Pieczęcie i tłoki pieczętne. Stanowią przedmiot badań sfragistyki, a także historii
prawa – archeologia prawna zalicza je do znaków uwierzytelnienia. Ostatnio także
archeolodzy odkrywają tłoki pieczętne, choć nie zdarzyło się to dotąd na Górnym
Śląsku. Specyfiką tego regionu jest nader obfity materiał sfragistyczny i stosunkowo
częste występowanie pieczęci książęcych konnych (jeździeckich). Z 1257 roku pochodzi pieczęć księcia opolskiego Władysława I, a w 2. połowie XIII wieku pojawiały
się pieczęcie miejskie. Tłoki pieczętne osób powinny być niszczone z chwilą śmierci
właściciela, ale np. tłoki miast były w użyciu 200–300 lat. Zachowało się stosunkowo dużo tłoków pieczętnych cechów, ponieważ były przekazywane do muzeów.
Znaki notariuszy. U schyłku XIII wieku pojawiły się na Śląsku wykonywane odręcznie znaki notariuszy.
Inicjały i monogramy. Książęta górnośląscy często umieszczali inicjał imienia
bądź przydomku na monetach, jak np. Konrad VII Biały literę A[lbus] – na halerzu
z lat 1439–1450 czy Bolesław I literę B – na halerzu z roku ok. 1430.
Znaki hańbiące. Na ogół były używane wobec osób, które popadły w konflikt
z prawem – tzw. piętna wypalane na skórze. Jednak stosowano je także wobec
Żydów, którzy począwszy od XIV wieku zmuszeni byli do noszenia spiczastych
kapeluszy, a w XV wieku do naszywania na płaszczach żółtych kółek.

Ryc. 3. Opole. Część zapięcia płaszcza
z godłem przedstawiającym heraldycznego
orła dolnośląskiego

Wymiar sprawiedliwości
Zagadnienia związane z wymiarem sprawiedliwości do niedawna były przedmiotem zainteresowań historyków prawa i historyków, należąc do specjalności
określanej jako archeologia prawna. Archeolodzy śląscy jako pierwsi w Polsce zajęli się szerzej tym zagadnieniem, czego efektem są opracowania odnoszące się
do Śląska.
Źródła prawa. Wraz z napływem ludności niemieckiej na Śląsku zaczął obowiązywać, powstały w latach 1220–1235, Sachsenspiegel (Zwierciadło saskie). Dotyczył
stanów świeckich: rycerstwa, mieszczaństwa oraz chłopów i zawierał w sobie prawo ziemskie (Landrecht) i prawo lenne (Lehnrecht). W końcu XIII wieku notariusz
z Opola Konrad dokonał przekładu łacińskiego Zwierciadła, czego efektem było
powstanie tzw. Verso Vratislaviensis. W 2. połowie XIV wieku pod przewodnictwem
Wrocławia opracowano zwód prawny dla wszystkich miast śląskich, tzw. Landrecht
śląski. Miasta korzystały z niemieckich praw miejskich, najczęściej magdeburskiego.
Niektóre rękopisy były bogato iluminowane. W 2002 roku Barbara Piasecka Johnson
przekazała władzom polskim zaginioną w czasie II wojny światowej Księgę praw
miejskich miasta Głubczyce, powstałą w 1421 roku.
Sądownictwo wg prawa niemieckiego było na Śląsku zastrzeżone dla księcia,
w którego imieniu sprawował je landwójt. Terytoria księstw podzielone były na dystrykty sądowe – Weichbildy, których centrami były znaczniejsze miasta – Weichbildstädte. Już w 2. połowie XIII wieku udało się miastom śląskim wprowadzić zasadę,
że przed sądami miejskimi sądzi się rycerzy, sołtysów i chłopów, którzy popełnili
przestępstwo na terenie miasta. Z dawnego sądu książęcego wykształcił się nowy
typ sądu prawa niemieckiego – sąd dworski (niemiecki Hofgericht, czeski Czud).
Istotne zmiany w prawie karnym (dużo surowsze kary, niemożność wykupienia się od kary) przyniosła ogłoszona przez cesarza Karola V, a zatwierdzona przez
Sejm Rzeszy w 1532 roku, ustawa karna Constitutio Criminalis Karolina, określana
w skrócie jako Karolina.
Miejsca i urządzenia do wykonywania kar. W średniowieczu areszt często znajdował się w podziemiach ratusza. W Gliwicach obiekt tego rodzaju powstał po 1476
roku, ale jego identyfikacja w terenie nie jest pewna. Miejsca straceń musiały być
zlokalizowane w taki sposób, aby egzekucja była wykonywana publicznie. Główne
miejsce straceń znajdowało się poza murami miejskimi, ale karę tę wykonywano
także np. na rynku lub przed bramami miejskimi. Na szubienicach wieszano najczęściej złodziei (kara hańbiąca). Urządzenie to mogło być drewniane, później także
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Ryc. 4. Chociebórz. Kamień graniczny
wyznaczający zasięg księstwa
biskupów wrocławskich
w ziemi nysko-otmuchowskiej

murowane. Najprostsze składały się z dwu pionowych belek i jednej poziomej, haka
i sznura lub łańcucha. Bardziej skomplikowane miały formą okrągłej lub kwadratowej studni z otworem drzwiowym (część wziemna) i 3–4 pionowymi słupami na
jej koronie, tworzącymi jedną lub dwie kondygnacje. Niekiedy skazańców topiono
w rzece, czasem palono, sporadycznie też grzebano żywcem. W XVI wieku zaczęto
wznosić murowane szafoty (Rabenstein), na których platformie ścinano mieczem
lub łamano kołem. Kary cielesne – chłosty i okaleczenia – wykonywano najczęściej
na rynku przy pręgierzu. Tam też wystawiano przykutego przestępcę na widok
publiczny, co było karą na honorze.
Kajdany. Są narzędziem wykonywania kary pozbawienia wolności, aczkolwiek
we wczesnym średniowieczu używano ich także wobec osób, które nie popełniły
przestępstwa, ale np. zostały schwytane w celu sprzedaży (niewolnicy).
Prawo prywatne. W jego ramach mogła być realizowana ugoda (compositio).
Zabójca (i jego rodzina), aby móc zawrzeć ugodę z rodziną ofiary, musiał przede
wszystkim złożyć przysięgę o nieumyślności zbrodni. Następnie zobowiązywał się
do spełnienia wielu innych przewidzianych w umowie kompozycyjnej warunków.
Część z nich stanowi do dziś materialne świadectwo pojednania: krzyże kamienne
(pojednania, dawniej zwane pokutnymi), kapliczki i tzw. martery (tj. krzyż lub kapliczka) oraz epitafia. Zabójca nie musiał wykonywać ich osobiście ani wystawiać
w miejscu zabójstwa. Częstym warunkiem ugody była też pielgrzymka (pokutna)
zabójcy, z której powracano ze znakiem pielgrzymim.

Miasto
Dawne ośrodki rzymskie na terenach południowo-zachodnich Niemiec, jak np.
Trewir, charakteryzowały się regularnym planem ulic z szachownicowym układem
kwadratowych bloków zabudowy oraz obiektami pełniącymi funkcje sakralne, administracyjne i publiczne. Za rządów władców frankijskich wiele z wymienionych
budynków zaadaptowano na siedziby królewskie, możnowładcze i biskupie. Wokół
tych ośrodków władzy pojawiło się wiele osad o charakterze wiejskim, połączonych
z omawianymi centrami nieregularnym systemem ulic, nierespektującym dawnego,
uporządkowanego układu szachownicowego. Podstawą tego zjawiska była fundamentalna różnica między miejskim społeczeństwem rzymskim i społeczeństwem
agrarnym – germańskim. Nowi mieszkańcy przyzwyczajeni byli do życia w wiejskich
zagrodach i przynieśli ze sobą na grunt miejski swój rodzimy model osadnictwa.
W wiekach X i XI powstał w zachodniej i środkowej Europie inny, tzw. policentryczny, plan miasta, charakterystyczny dla ośrodków ottońskich. Układ urbanistyczny tego typu odznaczał się występowaniem kilku ufortyfikowanych siedzib
biskupich lub świeckich, należących do władców sprawujących opiekę nad przyległymi targami. Czynnik ekonomiczny (kontrola nad targiem) miał w przypadku
powstawania wewnątrz miasta konkurujących ze sobą ośrodków władzy istotne
znaczenie dla kształtowania się jego planu.
W Europie Środkowej ośrodki wczesnomiejskie powstawały na ogół wokół centrów władzy świeckiej takich, jak grody. Początki wszystkich najważniejszych miast
Śląska, jak np. Wrocław, Opole, Racibórz, wiązały się z rozwojem zwartego układu
urbanistycznego podgrodzia. Stopniowo odchodzono od zwyczaju budowania
obiektów mieszkalnych całkowicie zagłębionych w ziemię w obrębie takiego obszaru, czym różniły się one od założeń właściwych dla osadnictwa wiejskiego. Dobrym przykładem ilustrującym to zjawisko jest zabudowa wokół grodu na Ostrowie
Tumskim we Wrocławiu, gdzie wzniesiono domy naziemne o konstrukcji zrębowej.
Powrót do regularnego rozplanowania zabudowy podzielonej na bloki i sieć
krzyżujących się prostopadle ulic, podobny do układu ufortyfikowanego obozu
rzymskiego, nastąpił w Europie w wiekach XII i XIII. Miasta w tym czasie otrzymały
nowy status prawny, a obszar wewnątrz murów stał się strefą uprzywilejowaną.
W środkowej Europie tworzyli je w początkowym okresie koloniści z obszarów romańsko-, a później niemieckojęzycznych. Ludzie zależni stawali się wolnymi, kiedy
osiedlili się w mieście. Wkrótce pojawił się także niezależny samorząd w postaci rady miejskiej. Dokument lokacyjny określający funkcjonowanie prawne oraz
wygląd miasta ze stałymi elementami, jak bloki zabudowy, parcele oraz główny
plac targowy – rynek, nadawany był przez księcia, króla lub przedstawiciela elity
możnowładczej. Na Górnym Śląsku przyjęto dwa systemy prawne, według których lokowano miasta: prawo flamandzkie, na którego bazie w 1. ćwierci XIII wieku
nastąpiła pierwsza lokacja Raciborza i Nysy, oraz wzorcowe dla większości miast
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śląskich – prawo niemieckie. Obydwa systemy przynieśli ze sobą na Śląsk osadnicy
niemieccy i flamandzcy, zachęcani do osiedlania się w tej dzielnicy przez miejscowych książąt, którym zależało na zredukowaniu nieużytków i na rozwoju zaplecza
gospodarczego swoich ziem, w zamian za nadawane nowym mieszkańcom przywileje. Uchwycenie procesów związanych z lokacją metodami archeologicznymi
napotyka wiele trudności. Czasem porządek rozmierzonych na nowo parcel burzy
wcześniejsze osadnictwo w danym rejonie, kiedy indziej występuje regularność
osiedli lokowanych na tzw. surowym korzeniu. „Skostnienie” idealnego, szachownicowego układu ulic miało miejsce na ogół w momencie pojawienia się zabudowy
murowanej w mieście i jest uchwytne metodami wykopaliskowymi dopiero kilkadziesiąt lat po wydaniu dokumentu lokacyjnego.
W Opolu odkryto XII-wieczne nawarstwienia związane z przedlokacyjną aglomeracją wczesnomiejską składającą się z trzech elementów: grodu na Ostrówku,
cmentarza na Górce z wieków XI–XII z prawdopodobnym kościołem św. Wojciecha
oraz osady rzemieślniczo-handlowej, rozciągającej się od Młynówki na zachodzie
po parcele przy wschodniej pierzei rynku. W dokumencie Kazimierza I z początku
XIII wieku mowa o kolonistach określonych jako hospites – w Raciborzu i Opolu,
których władca zwolnił z obowiązków wynikających z prawa książęcego. Ich obecność zaznacza się występowaniem w Opolu reliktów XIV-wiecznych, drewnianych
budynków wzniesionych w konstrukcji szkieletowej oraz ceramiki charakterystycznej dla zachodniej Europy. Wyniki badań wykopaliskowych świadczą, że na osadzie
rzemieślniczo-handlowej nad Młynówką, wzdłuż ul. Szpitalnej, aż do połowy XIV
wieku nie istniała zwarta zabudowa. Wcześniej mamy do czynienia z budynkami
ziemiankowymi lub półziemiankowymi o lekkiej drewnianej konstrukcji, wyposażonymi w gliniane klepiska zamiast podłogi. W XIV-wiecznej fazie na omawianym
terenie podjęto eksploatację margla i wypalanie wapna, najprawdopodobniej na
potrzeby strzechy budowlanej, wznoszącej w początkach XIV wieku kościół św.
Krzyża lub kamienice mieszczańskie.
Inny model miasta lokacyjnego przedstawia Bytom. Ośrodek ten założono na
surowym korzeniu, poza strefą zwartego osadnictwa. Lokalizację taką wybrano ze
względu na występowanie na tym obszarze rud ołowiu i srebra. Najstarsze ślady
osadnicze wiążą się właśnie z XIII-wiecznymi szybami górniczymi służącymi do eksploatacji złóż tych surowców.
Pojawienie się rozwiniętej konstrukcji szkieletowej, tzw. ryglówki, w budownictwie drewnianym późnego średniowiecza przypisywane jest budowniczym z krajów niemieckojęzycznych i stanowi dosyć dobry wyznacznik ich pobytu na danym
obszarze w początkach wielkiej kolonizacji. Konstrukcje o znacznie starszej tradycji,
jak np. ziemianki, budowle plecionkowe i zrębowe, funkcjonowały nadal w późnym
średniowieczu na omawianym obszarze, jednak coraz częściej pełniły funkcję gospodarczą. Późnośredniowieczne obiekty plecionkowe odsłonięto podczas badań
w Bytomiu, Koźlu oraz Nysie.
Najwięcej danych na temat kształtującego się w XIII wieku miasta lokacyjnego w Nysie dostarczyły ratownicze badania archeologiczne przeprowadzone
na Rynku Garncarskim. Stanowisko zlokalizowane było w północnej części historycznego Nowego Miasta. W XIII-wiecznej warstwie, związanej z początkami
osadnictwa w tym rejonie miasta, znaleziono relikty konstrukcji plecionkowych
oraz liczne kołki. Znaczna ilość mierzwy może wskazywać, że są to pozostałości
lekkich konstrukcji związanych z hodowlą zwierząt. Podczas badań odsłonięto
drewnianą podłogę budynku mieszkalnego z masywnych, dębowych dranic, datowanych metodą dendrologiczną na lata 1266–1267. W tej samej warstwie znaleziono pozostałości konstrukcji budynków szkieletowych w postaci dwóch belek
z podłużnymi pazami i tkwiącymi w nich pozostałościami kilku dranic, tworzących
wypełnienie ściany budynku.

Mury miejskie
Średniowieczna sztuka wznoszenia murów miejskich (ryc. 5) tkwi korzeniami
w cywilizacji antycznej i znaczenie symboliczne muru jako świętej, nieprzekraczalnej granicy między uporządkowanym światem civitas a chaosem panującym na
zewnątrz znacząco nie zmieniło się od tego czasu. Dokonanie wyłomu w murze
i przekroczenie w ten sposób granicy, zamiast przez jedną z bram, uznawane było
w późnym średniowieczu jako symboliczny akt przejęcia władzy zwierzchniej nad
miastem. Za taki uznano np. wjazd Bolka I Surowego do Wrocławia przez wykonaną
na jego rozkaz wyrwę w murze miejskim.
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Ryc. 5. Racibórz. Mury miejskie

Nie bez znaczenia dla powstawania średniowiecznych murów miały zasady,
według których postępowali budowniczowie starożytni. Zalecano między innymi
dostosowanie obronności poszczególnych odcinków muru miejskiego do naturalnych warunków topograficznych, wykonanie pełnych i otwartych baszt flankujących w odległości jednego strzału z łuków i machin. Odnosi się to także do
sposobu fundamentowania, które ma być wykonane starannie w wykopie szerokoprzestrzennym, dochodzącym do warstwy stabilnego gruntu.
W stuleciach XI i XII coraz częściej w uznaniu dla kunsztu dawnych budowniczych stawiano rzymskie mury jako wzór architektury obronnej. To wydaje się
świadczyć o pośrednich lub bezpośrednich inspiracjach rozwiązaniami stosowanymi przez budowniczych starożytnych.
Największym wysiłkiem inwestycyjnym w dobie powstawania na terenie Polski miast lokacyjnych było wytyczenie uporządkowanego układu urbanistycznego
z rynkiem, placami, parcelami, blokami zabudowy oraz siecią ulic. Powstanie murów
miejskich było kolejnym etapem zagospodarowania terenu i mogło nastąpić nawet
kilkanaście lub kilkadziesiąt lat po dacie lokacji, co dotyczy także większości miast
Górnego Śląska (ryc. 6).
Najlepiej pod względem archeologicznym rozpoznano obwarowania Bielska.
System obronny składał się z fosy oraz wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia
umocnień. Zanim powstały obwarowania kamienne, funkcję obronną pełniły wały
drewniano-ziemne oraz fosa. Badania archeologiczne w rejonie placu św. Mikołaja
w Bielsku-Białej wykazały, że jedną ze skarp miejskiej fosy umocniono za pomocą ustawionych w rzędach drewnianych słupów spoczywających na kamieniach,
w miejscach szczególnie podmokłych. Starszy, wewnętrzny mur wzniesiono najprawdopodobniej w 1. połowie XIV wieku, co potwierdzają dane archeologiczne.
Cenne dla datowania tego pierścienia murów oraz poznania ich konstrukcji okazały się badania przeprowadzone na zapleczu posesji Podcienie 5, znajdującej się
w północno-wschodnim kwartale starego miasta. Mur obronny, który zachował się
do wysokości 5 m, wzniesiono w technice opus emplectum ze stosunkowo dobrze
opracowanych kamieni wapiennych. Od stopy fundamentowej do początku części
naziemnej miał wysokość 0,65 m, a grubość wynosiła ok. 2 m. Czas powstania
budowli określono na podstawie ruchomego materiału zabytkowego na XIV wiek.
Podobnie datowany jest, rozpoznany pod względem archeologicznym, mur przy ul.
Krętej, który posadowiono na warstwie żółtej gliny. Pod nią, od zewnętrznej strony
muru, zalegała drewniana konstrukcja ze skośnie ułożonych desek. Stwierdzono na
tej podstawie, że pierwszym etapem umocnień Bielska był wał drewniano-ziemny.
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Obronny mur zewnętrzny miasta zbudowano warstwowo w identycznej technice, jak wcześniej opisany. Źródła historyczne wskazują na jego nowożytne pochodzenie. W 1521 roku książę cieszyński Kazimierz II przeznaczył dochody z browaru
na budowę tych umocnień. Miała ona związek z rosnącym zagrożeniem tureckim.
W mieście były dwie bramy. Północna, odkryta w trakcie badań architektonicznych zamku, w formie czworobocznej wieży z przejazdem w środku, została wchłonięta w wyniku rozbudowy zamku w XV wieku. Drugą bramę odsłonięto podczas
wykopalisk na ul. Piwowarskiej. W rzucie poziomym miała kształt wydłużonego prostokąta z wąskim przejazdem pośrodku. Brama mogła pierwotnie mieć kształt baszty
łupinowej. W XVI wieku powstała czworokątna budowla flankująca podjazd bramny.
Do wznoszenia murów, jeśli nie stawiano ich z cegły, stosowano najczęściej
materiał pochodzący z najbliższej okolicy. Kamienne mury trudniej niż budowle
ceglane datować na podstawie techniki wykonania. Obwodem obronnym wykonanym z kamienia łamanego charakteryzował się także Bytom. Najlepiej zachowane
fragmenty murów w tym mieście znajdują się w podwórzach posesji wzdłuż ul.
Katowickiej, w pobliżu kościoła św. Wojciecha oraz na ul. Korfantego. Podczas prac
badawczych prowadzonych w rejonie ulic Jainty, Oswobodzenia i pl. Kościuszki
odkryto relikt muru wykonanego z kamienia łamanego na zaprawie piaskowo-wapiennej, którego fundament spoczywał bezpośrednio na glinie calcowej.
Łamany granit posłużył także budowniczym murowanych fortyfikacji Nysy. Na
podstawie materiałów archeologicznych odkryte relikty bramy Brackiej w postaci
muru z łamanego granitu oraz założenia wieżowego badacze datują na połowę
XIV wieku. Narożniki wieży wzmocniono dobrze opracowanymi ciosami kamiennymi, podobnie jak w przypadku wieży bramy Wrocławskiej. Z łamanego kamienia
wzniesiono także odkryty fragment muru z połowy XIV wieku przy ul. Bielawskiej.
Najstarsze wzmianki o umocnieniach miejskich Nysy pochodzą z 2. połowy XIII
wieku. Warto odnotować, że wczesne zapisy źródłowe z przełomu wieków XIII i XIV
dotyczą bram miejskich. Henryk III w dokumencie z 1261 roku zezwolił na otoczenie miasta umocnieniami w postaci drewnianych pali lub murem kamiennym czy
ceglanym. Murowane obwarowania powstały jednak dopiero ok. połowy XIV wieku
z inicjatywy biskupa Przecława z Pogorzeli. Ślady dębowego palowania służącego
do umocnienia nabrzeża fosy okryto w czasie badań przy ul. Celnej. Datowanie
prób drewna pochodzącego z tej palisady obejmuje około 200 lat, począwszy od
połowy XVI wieku, co świadczy o wielokrotnych naprawach omawianych zabezpieczeń. Najstarsze warstwy kulturowe w fosie zawierały materiały z wieków XIV–XV,
a więc przybliżonego czasu jej powstania.
Ryc. 6. Miasta z murami miejskimi:
lokowane na prawie niemieckim
otoczone murami obronnymi
prawdopodobnie otoczone
murami obronnymi

Paczków

Kędzierzyn-
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Kolejny pierścień murów wzniesiono w Nysie w wiekach XV–XVI. Inne miasta
Górnego Śląska, jak Gliwice, Racibórz czy Żory, gdzie zbadano umocnienia metodami wykopaliskowymi, miały mury wykonane z cegły. W wyniku poczynionych
obserwacji ustalono, że najstarszy, północny, odcinek murów w Żorach powstał
jeszcze w XIII wieku i wzniesiono go w technice opus emplectum z licowaniem
w wątku wendyjskim. O jego budowie zdecydowała potrzeba ufortyfikowania najłatwiej dostępnej strony miasta. W 1. połowie XIV wieku zbudowano fragment południowy, który powstawał odcinkami długości 45 m i wysokości 0,8 m w technice
warstwowej i był licowany już w wątku jednowozówkowym – gotyckim. Wznoszenie umocnień murowanych rozpoczęto od bram. Relikty bramy Dolnej, zwanej
też Krakowską, odkryto podczas wykopalisk przy ul. Szerokiej 13. Na podstawie
materiału ruchomego z warstw kulturowych ustalono, że powstała ona w XIII wieku
na zaprawie wapiennej. Do budowy fundamentów bramy miejskiej użyto dużych
głazów piaskowca o kształcie zbliżonym do prostokąta i niezbyt regularnych wymiarach. Część naziemną wykonano z cegły. Na obwodzie murów w kilku miejscach
dostrzeżono szwy oddzielające poszczególne odcinki muru obronnego. Zjawisko
takie, odkryte także w XIII-wiecznych murach wrocławskich, mogło być spowodowane tym, że inne ekipy budowlane wykonywały poszczególne odcinki murów,
w związku z czym mogły się one nieznacznie różnić wymiarami. Partie umocnień
nie powstawały jednocześnie, lecz przez kilkadziesiąt lat. W miejscu połączenia
dwóch odcinków powstawały zatem uskoki i wyraźne szwy.
Mury Gliwic wznoszono w technice opus emplectum etapami, o czym świadczy
zróżnicowany materiał poszczególnych części. Fundament i cokół wykonano z kamieni polnych różnej wielkości, natomiast lica murów z cegły palcówki w wątku
gotyckim lub mieszanym. Mury na całym obwodzie wzmocniono półbasztami.
Cennych informacji dotyczących czasu powstania oraz konstrukcji murów miejskich dostarczyły badania w Raciborzu. Obwarowania zbudowano za panowania księcia raciborskiego Przemysława (1281–1306) i jego syna Leszka (1306–1336). Mury od
najłatwiej dostępnej, południowej strony miasta były najgrubsze (2,2–3,05 m) i była
w nich większa liczba baszt i półbaszt. Stopę fundamentową najdłuższego, XIII-wiecznego, odcinka, odsłoniętego na posesji przy ul. Podwale 15, stanowi podwójna rolka ceglana. Wyżej lico zewnętrzne zbudowano w wątku wendyjskim.
Stopy fundamentowe murów raciborskich wykonano z gruzu ceglanego, na rolce
ceglanej lub bezpośrednio na calcu.
Podsumowując wyniki badań murów miast Górnego Śląska, należy podkreślić
ich wstępny etap archeologicznego rozpoznania. Sytuacja taka związana jest po
części z charakterem prowadzonych prac wykopaliskowych. Większość była ratownicza, a więc ograniczona do obszarów związanych z inwestycjami. W rezultacie,
najlepiej archeologicznie zbadanym miastem jest Bielsko, które nie należało do
najważniejszych ośrodków regionu w średniowieczu. Niestety, źródła historyczne
nie naświetlają genezy górnośląskich murów miejskich w takim stopniu, jak np.
dokumenty dotyczące Wrocławia, gdzie budowniczowie bram zewnętrznego pasa
fortyfikacji z przełomu wieków XIII i XIV znani są z imienia, a koszty wzniesienia
tych założeń zostały skrupulatnie odnotowane.
Mur zaczynano wznosić od najbardziej zagrożonej strony grodu, co widać na
przykładzie Raciborza i Żor. Wykorzystywano materiał miejscowy w postaci różnego rodzaju surowców skalnych, jak np. w Nysie, Bytomiu i Bielsku, lub cegłę,
jak w Raciborzu, Gliwicach i Żorach. Kamienne mury były na ogół grubsze od
ceglanych o około 50 cm. Stopę fundamentową tworzyły fragmenty cegieł, regularnie ułożona rolka ceglana, piaskowiec lub eratyki, podobnie jak we Wrocławiu
w wewnętrznym, XIII-wiecznym obwodzie obronnym. Dylatacje zaobserwowane
w murach obronnych Żor potwierdzają, że mury wznoszono odcinkami. Podobne
zjawisko dostrzeżono podczas badań XIII-wiecznych fortyfikacji Wrocławia.
Na terenach niemieckojęzycznych popularne stało się powiedzenie „Miejskie
powietrze czyni wolnym”, które odnosiło się do przywilejów i swobód, jakimi cieszyli się mieszczanie. Paradoksalnie jednak wolność w sensie swobodnego rozwoju
urbanistycznego miasta była ograniczona gorsetem murów. Na potrzebę budowy
i utrzymywania w należytym porządku umocnień miejskich właściciele działek znajdujących się przy murze musieli zgodnie z tzw. Abschrottendienst odstąpić miastu
(Radzie Miasta) część swojej ziemi. Powstawanie drugiego pierścienia umocnień
było niezbędne, gdy miasto pomyślnie rozwijające się pod względem demograficznym i ekonomicznym wchłaniało przyległe obszary osadnicze, nad którymi rozciągnięto jurysdykcję miejską. Sytuacja taka miała miejsce w Nysie, lecz najlepszym
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przykładem podobnego procesu może być Wrocław, gdzie w 1. połowie XIV wieku
zaistniała potrzeba otoczenia szerszym pierścieniem umocnień obszaru między fosami, przedmieść oraz Nowego Miasta. Innym czynnikiem, który mógł wpływać
na potrzebę wzmocnienia obronności miasta drugim pierścieniem murów, było
zagrożenie militarne, w którego obliczu np. mieszkańcy Bielska w XVI wieku byli
zmuszeni do otoczenia go kolejnym pasem umocnień.
Niewiele przeprowadzono badań archeologicznych baszt i założeń bramnych
w miastach Górnego Śląska. Trudno zatem na podstawie nielicznych danych dokonać
jakichś bardziej ogólnych podsumowań. Jedynym generalnym stwierdzeniem, jakie
nasuwa się na podstawie publikowanych wyników analiz archeologiczno-architektonicznych murów miast Górnego Śląska, jest brak znaczących zjawisk charakterystycznych wyłącznie dla omawianego regionu. Zarówno proces powstawania, technika
wykonania, jak i konstrukcja tych założeń nie odbiegają istotnie od schematu powstawania podobnych założeń na pozostałych obszarach Śląska i Małopolski.

Infrastruktura
Przebadany obszar na Rynku Garncarskim w Nysie uznano za zaplecze gospodarcze pobliskich posesji, gdzie dominowała lekka zabudowa drewniana. Znaleziono także wiele urządzeń sanitarnych i komunalnych, jak kloaki oraz studnie
o zróżnicowanej konstrukcji: od beczek wkopanych w ziemię lub obiektów złożonych z dwóch beczkowatych segmentów do założonych na planie czworobocznym
szalunków z dranic o rogach wzmocnionych palikami. Ostatnia z wymienionych
konstrukcji była stosowana do czasów nowożytnych, co potwierdza kloaka z wieków XVI–XVII odkryta przy ul. Bielawskiej w Nysie.
Znaczne skupisko kloak, datowane za pomocą materiału zabytkowego na okres
od końca XIV do przełomu XV i XVI wieku, zinterpretowano jako rodzaj szaletów
miejskich. Na omawianym obszarze najstarsze warstwy związane z kształtowaniem
się miasta lokacyjnego pochodzą z XIII wieku, a dopiero od XVI wieku mamy do
czynienia z rozwojem zabudowy murowanej.
Większość wodociągów funkcjonujących w miastach Górnego Śląska budowano najprawdopodobniej z drewna. Nie udało się tam odnaleźć większej ilości fragmentów późnośredniowiecznych rur ceramicznych. Z odmienną sytuacją mamy do
czynienia na Dolnym Śląsku, gdzie relikty ceramicznych wodociągów wystąpiły nie
tylko w stołecznym Wrocławiu, ale także w mniej znaczących ośrodkach. Późnośredniowieczne elementy rur drewnianych montowane ze sobą za pomocą żelaznych
złączek odkryto w Nysie. Ten typ wodociągu musiał być bardzo rozpowszechniony
na omawianych obszarach, skoro wystąpił także w Bytomiu oraz w Raciborzu. Wiadomo, że w ostatnim z wymienionych miast drewniana instalacja funkcjonowała aż
do 3. ćwierci XIX wieku, kiedy wymieniono ją ostatecznie na żeliwną. Podczas badań na raciborskim rynku stwierdzono, że wodociąg złożony głównie z dębowych
rur zasilał komunalną studnię z drewnianym rusztem i przypuszczalnie z kamienną
cembrowiną. Studnie komunalne w średniowieczu i czasach nowożytnych miały
znaczenie strategiczne, zwłaszcza w chwilach zagrożenia miasta. Na podstawie danych archeologicznych z ośrodków zniszczonych podczas wojny trzydziestoletniej
można wnioskować, że pierwszym celem ataku wrogich wojsk wdzierających się
do miasta były właśnie studnie, których zniszczenie powodowało, że dalsza obrona
stawała się niemożliwa.
Studnię komunalną odkryto także podczas badań na rynku w Bielsku-Białej
(ryc. 7). Jej początki najprawdopodobniej sięgają XVI wieku, ale użytkowana była
aż do 1. połowy XIX wieku. Obiekt z cembrowiną wykonaną z otoczaków spojonych gliną miał obrys nieregularnego kwadratu lub trapezu. Otwór studzienny
usytuowany nieco asymetrycznie odznaczał się kształtem zbliżonym do koła. Całą
konstrukcję wzniesiono w wykopie wąskoprzestrzennym. Przytoczone cechy wydają się świadczyć, że dla budowniczych studni ważniejsze były względy praktyczne,
związane z potrzebą chwili, niż dbałość o estetykę całości. Podczas przeprowadzonych wykopalisk nie udało się osiągnąć dna studni.
W średniowiecznym mieście na poszczególnych parcelach oprócz studni komunalnych znajdowały się urządzenia o charakterze prywatnym, na ogół wykonane
z drewna, przy użyciu niezbyt wyszukanych technik. W końcowej fazie użytkowania studnie te często zamieniano na kloaki lub śmietniska. Wiele takich obiektów
z wieków XIII–XV wzniesionych w konstrukcji słupowo-ramowej odkryto w czasie
wykopalisk w rejonie ulic Rzeźniczej i Browarnej na Starym Mieście w Raciborzu.
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Ryc. 7. Bielsko-Biała. Studnia

Istotnym elementem infrastruktury średniowiecznego miasta były ulice. Najlepiej rozpoznano ich konstrukcje w Raciborzu. Fragmenty odkryte na rynku zbudowano z dranic o przekroju trójkątnym, zwróconych wierzchołkiem w dół. Dranice
przymocowano do drewnianych legarów za pomocą palików. Legary spoczywały
z kolei na masywnych poprzecznych dźwigarach. Dodatkowo konstrukcja ulicy
wzmocniona była ziemią oraz gruzem ceglanym. Materiał zabytkowy pochodzący z tych obiektów można datować jedynie ogólnie na stulecia XIII–XV. Bardziej
precyzyjnie określono wiek drewnianej drogi odkrytej na ul. Chopina w Raciborzu.
Analiza dendrologiczna wykazała, że zbudowano ją z drewna ściętego w 1. połowie
XIII wieku.
Analogicznie wykonane drogi odkryto w Wodzisławiu Śląskim. Relikty jednej
z nich, odsłoniętej w rejonie probostwa, pochodzą najprawdopodobniej z XIV wieku. Kolejny fragment drewnianej drogi o nawierzchni z poprzecznie ułożonych dyli,
datowanej na przełom wieków XVIII i XIX, odkryto na ul. W. Styczyńskiego. Mamy
zatem do czynienia z niezwykle długim okresem, w jakim wznoszono podobne,
dobrze sprawdzone konstrukcje.

Dom mieszczański
Poszukując genezy środkowoeuropejskich domów mieszczańskich w średniowieczu, niektórzy badacze starali się wskazać na gotowy model budynku mieszkalnego odpowiadającego potrzebom ośrodków rozwijających się dzięki gospodarce rzemieślniczo-handlowej. W starszej literaturze podkreślano cechy architektury
wiejskiej, dworskiej lub monumentalnej widoczne w budownictwie mieszczańskim.
Miały one świadczyć o przeszczepieniu na grunt miejski schematu budowy domu
chłopskiego lub pańskiego. Najnowsze badania wykazały jednak, że zasadnicza
idea budynku mieszkalnego, z jego charakterystycznym podziałem wewnętrznym,
dostosowanym do klimatu oraz warunków ekonomicznych i gospodarczych ośrodków miejskich, rozwinęła się niezależnie od wymienionych modeli domów. Inspiracje z kręgu budownictwa dworskiego, kościelnego i wiejskiego dotyczą natomiast
wyłącznie detali oraz technik konstrukcyjnych.
W Europie Środkowej wyróżniane są dwie zasadnicze odmiany domu mieszczańskiego, właściwe dla dwóch obszarów kulturowych nazwanych umownie strefami: górno- i dolnoniemiecką. Dla pierwszej z nich charakterystyczne są domy rozwijające się przestrzennie poprzez dodawanie kolejnych aneksów z wydzielonym
pomieszczeniem, ogrzewanym piecem, nazywanym izbą (Stube). Druga odznacza
się budową tzw. domów sieniowych z dużą, wielofunkcyjną i niepodzieloną przestrzenią na parterze.
Na podstawie dotychczasowych badań wykopaliskowych wskazanie obiektu
reprezentatywnego dla późnośredniowiecznego budownictwa mieszczańskiego
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na Górnym Śląsku nie jest łatwe. Fragmentaryczne dane pozwalają jedynie stwierdzić, że wspomniane pozostałości konstrukcji szkieletowych rejestrowane na obszarach związanych z funkcjonowaniem wczesnych miast lokacyjnych są fragmentami
domów wznoszonych przez obcych, kolonistów. Przyjęto bowiem w literaturze,
że budynki szkieletowe mają charakter allochtoniczny na obszarach zachodniosłowiańskich, gdzie do końca wczesnego średniowiecza dominowała architektura
zrębowa.

Systemy ogrzewania pomieszczeń
Spośród średniowiecznych systemów służących do ogrzewania pomieszczeń
możemy wyróżnić dwa podstawowe, które udokumentowano podczas badań na
omawianym terenie. Pierwszy z nich – piec hypocaustum – jest wynalazkiem rzymskim. Sama nazwa ma etymologię grecką i oznacza dosłownie podgrzewanie od
dołu. Podstawowy element założenia to palenisko umieszczone w piwnicy budynku – prefurnium – będące sklepionym pomieszczeniem poprzedzonym przedsionkiem do magazynowania opału. Było ono wyłożone specjalnymi żaroodpornymi
cegłami z domieszką pyłu wulkanicznego lub nawet kutymi, żelaznymi kwadrami. Kanał doprowadzał ciepłe powietrze do komór grzewczych, znajdujących się
bezpośrednio pod ogrzewanym pomieszczeniem. Pustą przestrzeń zapewniającą
swobodny przepływ gorących gazów uzyskiwano przez umieszczenie całej podłogi
(suspensurae) na ceglanych filarach (pilae). Dalej ogrzane powietrze biegło kanałami
wykonanymi w ścianach budynku i uchodziło przy dachu. W średniowieczu stosowano różne odmiany hypocaustum, lecz podstawowa zasada jego działania oraz
części składowe znacząco się nie różniły. Na Śląsku użytkowano piec, wykształcony
w XIII wieku na obszarach niemieckojęzycznych, będący połączeniem trzech systemów hypocaustycznych: suspensurowego (ogrzewanie podłogi „zawieszonej” na
ceglanych słupkach), tubulacyjnego (kanały powietrzne umieszczone w podłodze
i ścianach) oraz odkrywkowego (wpuszczenie ogrzanego powietrza do pomieszczenia przez specjalne otwory w płytkach posadzkowych, odkorkowywane po
wygaszeniu pieca).
Główną zaletą omawianego systemu grzewczego była wydajność i oszczędność
opału. Eksperymenty przeprowadzone na rzymskim hypocaustum dowiodły, że 1 kg
węgla drzewnego wystarczył do ogrzania pomieszczenia o wielkości 60 m³. Problem
z pewnością stanowiła konieczność podporządkowania całej konstrukcji budynku
omawianemu urządzeniu, a także konserwacja oraz koszty jego wykonania. Na
taki wysiłek finansowy w późnym średniowieczu mogli zdobyć się przedstawiciele
wyższych warstw społeczeństwa. Dlatego hypocaustum spotykane jest na Śląsku
zazwyczaj w zamkach, klasztorach oraz domach bogatych mieszczan. Niektórzy
badacze przypuszczają, nie bez racji, że hypocaustum na Śląsku mogło pojawić się
za sprawą cystersów.
Relikty hypocaustum odkryto w pobliżu ściany północnej prezbiterium kościoła
ss. dominikanek w Raciborzu. Piec ten służył do ogrzewania chóru i kruchty. Kolejne,
nie do końca potwierdzone, elementy tego systemu odsłonięto w czasie badań
opactwa cysterskiego w Rudach, a hypocaustum z wieku XVIII odkryto na zamku
w Kamieńcu.
Zdecydowanie bardziej popularnym urządzeniem grzewczym w późnym średniowieczu był piec kaflowy, który pojawił się najprawdopodobniej na przełomie
wieków XI i XII w Szwajcarii i związany był z udoskonaleniem pieca kopułowego
poprzez wkomponowanie w jego ściany naczyń ceramicznych. Najstarsze typy
kafli piecowych (tzw. prostych) miały zatem kształt garnków lub mis i z tego powodu nazywane są garnkowymi lub miskowatymi. Prawdopodobnie najwcześniej
datowane kafle garnkowe ze Śląska pochodzą z ul. Bernardyńskiej we Wrocławiu.
Użyto ich do budowy nieakumulacyjnego pieca jednoczęściowego wzniesionego
na planie koła. Urządzenie to powstało ok. 2. połowy XIII wieku. Dwuczęściowe
kafle (tzw. złożone), składające się z komory i płytki licowej wyciskanej w formie,
pojawiły się w Szwajcarii na początku XIV wieku. Na Śląsku rozpowszechniały się
na większą skalę dopiero od 1. połowie XV wieku. Służyły do budowy pieców
akumulacyjnych, dwuczęściowych, składających się z podstawy oraz oddzielonej
gzymsem nadstawy. Najbardziej efektowne znalezisko tego typu pochodzi z badań
zamku w Raciborzu i datowane jest na przełom wieków XV i XVI (ryc. 8). Płytki kafli
tworzących ściany pieca zdobione są motywami o tematyce rycersko-dworskiej
oraz religijnej, charakterystycznej dla sztuki schyłkowego gotyku (ryc. 9). Podobnie
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Ryc. 8. Racibórz.
Zrekonstruowany piec kaflowy

Ryc. 9. Racibórz. Kafle
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datowane kafle odkryte na zamku w Chudowie powstały najprawdopodobniej przy
użyciu tych samych matryc.
Niewątpliwą zaletą pieców kaflowych w porównaniu z piecem hypocaustum
była łatwość demontażu i możliwość powtórnego wykorzystania kafli w razie potrzeby przeniesienia pieca w inne miejsce.
Interesującym znaleziskiem na zamku w Chudowie okazało się XVI-wieczne
naczynie – tzw. kamenec – wykonane z tego samego materiału ceramicznego (ryc.
10), co kafle. Podgrzewano w nim wodę, stawiając je w bezpośrednim sąsiedztwie
pieca. Być może, mamy w tym przypadku do czynienia z daleką reminiscencją antycznych braseros – terakotowych, a później brązowych pojemników przenośnych,
wypełnianych rozżarzonymi węglami. W specyficznej odmianie, zwanej milliarium,
piecyki te służyły do podgrzewania wody. Naczynia typu kamenec znane są przede
wszystkim ze znalezisk w południowej Europie.

Oświetlenie
W późnym średniowieczu do sztucznego oświetlenia wykorzystywano ciągle
jeszcze otwarte paleniska znajdujące się w izbach oraz łuczywa. Stopniowo jednak
upowszechniały się różnego rodzaju urządzenia z knotem osadzonym w płynnym
lub stałym tłuszczu bądź wosku. Światło naturalne docierało przez okna.
Znaleziska oryginalnych przedmiotów służących do oświetlenia są na Śląsku
stosunkowo nieliczne, obfite są natomiast europejskie źródła ikonograficzne.
Łuczywa są nader często znajdywane na większości stanowisk archeologicznych. Chyba rzadko osadzane były w żelaznych świecakach. Do oświetlenia na
otwartej przestrzeni mogła też służyć pochodnia.
Dość zróżnicowaną grupę tworzą lampki olejowe i świeczniki, na co w pewnym stopniu wpływ miało umieszczenie przedmiotu na posadzce, na stole, zawieszenie przy ścianie lub na suficie. Odrębną grupę tworzą lampki, które noszone
były na kiju, pręcie oraz latarnie.
Lampki olejowe wykonane były najczęściej z gliny lub szkła. Okazy gliniane miały
formę miseczek, często z dziobkiem i określane są jako kaganki. Oryginalne zabytki
odkrywane są zarówno w miastach, jak i na zamkach śląskich. Czasem miseczki miały
uformowaną tuleję, co umożliwiało osadzenie na kiju i noszenie na większej wysokości. Rozpowszechnione były, także na Śląsku, olejowe lampy szklane. Najczęściej miały
kształt lejkowaty. Taką lampkę, jak można wnioskować na podstawie źródeł ikonograficznych, noszono w ręku lub umieszczoną w metalowym „koszyczku” i osadzoną na
kiju. Najczęściej jednak tego rodzaju lampy były podwieszone u sufitu, co znajduje
potwierdzenie w śląskiej ikonografii – w różnych wersjach Legendy o św. Jadwidze.
Zupełnie inną formę miały szklane lampki olejowe, przypominające kształtem lampy
naftowe. O ile egzemplarze lejkowate można określić jako otwarte, o tyle w opisywanych lampkach górny otwór był tylko takich rozmiarów, by mógł wystawać knot.
Część szklana osadzona była na cylindrycznej podstawce z niewiadomego surowca.
Tego rodzaju lampki znamy jedynie z ikonografii.
Bardzo rozbudowane formy reprezentują świeczniki. Znane są egzemplarze
wieloświeczkowe, stojące na nóżkach na posadzce. Najpopularniejsze są jednak
świeczniki jedno- i wieloświeczkowe stołowe i zawieszane u sufitu, niekiedy na kole
o znacznej średnicy, tzw. koronie. Wrocławskie źródła pisane (lewchter) rozróżniają
świeczniki stojące i wiszące, mosiężne lub z nieokreślonego surowca. Wiadomo,
że popularne były okazy gliniane, a w czasach nowożytnych także drewniane, ale
takie nie są wymieniane w testamentach. Świeczniki znane są także ze śląskiej
ikonografii, zwłaszcza z Legendą o św. Jadwidze. Zachowały się też na Słowacji oryginalne świeczniki mocowane do ściany – rodzaj kinkietów. Niekiedy do ściany
wbijano – podobnie jak świecaki – egzemplarze jednoświeczkowe. Szczególną
formą świeczników są nieznane u nas egzemplarze antropomorficzne z rycerzem,
mężczyzną lub kobietą.
Na otwartej przestrzeni szczególnie przydatne były przenośne świeczniki zamknięte – latarnie, wymienione w początkach XV wieku we wrocławskim źródle
(latern). Sporadycznie udaje się odkryć latarnie oryginalne. Miały kształt cylindra
z umieszczonym na zawiasach okienkiem, u góry znajdował się otwór do odprowadzenia dymu i nadmiaru ciepła. Z terenu Polski znamy oryginalne latarnie z XV
wieku: z Elbląga skórzaną zdobioną mosiężnymi okuciami i metalową. Latarnie
często występują w ikonografii na zachodzie Europy, a także na Śląsku, jak np.
na poliptyku Mistrza Pasji z Góry Śląskiej, z około 1512 roku (obecnie w katedrze
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Ryc. 10. Chudów. Tzw. kamenec

Ryc. 11. Bytom. Gomółki

poznańskiej) oraz w ołtarzu w miejscowości Gać, z 1450 roku, dziele malującego
we Wrocławiu Wilhelma z Akwizgranu.
Pod względem formalnym wyróżnić można latarnie o przekroju okrągłym
i kwadratowym. Najczęściej ścianki były pionowe, rzadziej zwężały się ku górze.
Latarnia była u góry zakończona półkuliście, stożkowato, a sporadycznie była płaska. W zwieńczeniu znajdował się też otwór do odprowadzania dymu i ciepła. Do
noszenia służyło duże ucho umieszczone na ściance bocznej lub kółko w zwieńczeniu. W ściance bocznej znajdowały się najczęściej osadzone na zawiasach drzwiczki,
przez które wkładano i zapalano świecę. W konstrukcjach z metalowym rusztowaniem ścianki były wykonane z przezroczystego materiału i światło dobywało się ze
wszystkich stron latarni. W konstrukcjach pełnych albo drzwiczki miały „okienko”,
albo cała latarnia miała otworki, a dla lepszego oświetlenia otwierano drzwiczki.
Latarnie wykonywano z żelaza, żółtego metalu, z drewna oraz gliny. Czasem używano też skóry. Materiałem przepuszczającym światło bywała cienko szlifowana kość.
Z wczesnej nowożytności znane są też niemieckie i niderlandzkie ryciny przedstawiające wytwórców latarni przy pracy w warsztacie.
Świece przedstawiane są często w śląskiej ikonografii, a także w umowach
kompozycyjnych, w których zabójca zobowiązywał się do ofiarowania określonej
liczby świec bądź masy wosku, najczęściej na rzecz Kościoła.
Światło naturalne docierało poprzez ramy okienne, w których osadzone były
pęcherze zwierzęce, papier, pergamin i rzadkie jeszcze w średniowieczu szkło w postaci okrągłych tarczek – tzw. gomółki, oprawne w ołowiane ramki (ryc. 11). We
wrocławskim źródle z lat 1474 i 1475 wymienione są fenster von papier, permynt
ader plostere, glasefenster oprawne w żelazo albo drewno.

Zamek
Z przemianami gospodarczymi i społecznymi XIII wieku wiąże się w Polsce
nowe zjawisko – tzw. zamki prywatne. Według koncepcji Stanisława Kołodziejskiego obaleniem tzw. regale grodowego (prawa książęcego pozwalającego jedynie
panującemu na wznoszenie i burzenie grodów) i erozją prawa książęcego zainteresowany był Kościół, którego polityka już w XII wieku polegała na tworzeniu
obszarów objętych immunitetem – tzw. kasztelanii majątkowych, czyli wyrywanych
z domeny książęcej grodów wraz z okręgami. W ślad za Kościołem podążało moż-
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nowładztwo, które czerpało wcześniej korzyści, funkcjonując w ramach systemu
prawa książęcego, a teraz w wyniku osłabienia pozycji księcia traciło swoje dochody.
Nowym źródłem bogactwa mogła stać się ziemia z immunitetem zwalniającym
chłopów z posług prawa książęcego. Duże majątki możnowładców, którzy zaczęli
reorganizować swoje włości, powstawały od połowy XIII wieku. Proces ten prowadził do przełamania regale grodowego i powstawania warownych siedzib nieksiążęcych, potrzebnych do kontroli szybko rozwijającej się sieci osadniczej.
Leszek Kajzer uznał, że proces tworzenia włości możnowładczych miał początek jeszcze za czasów konfliktu Zbigniewa z Bolesławem Krzywoustym, kiedy
Bolesław starał się zdobywać stronników poprzez nadania ziemskie. Zmiany gospodarcze miały doprowadzić – zdaniem tego autora – do pełnej manifestacji
osiągnięć stanowych możnowładztwa. Dwór na kopcu, tzw. motte miałby w tym
przypadku również charakter oznaki niezależności rycerza jako pana gruntowego.
Podobną koncepcję dotyczącą wykształcenia się świadomych tradycji i własnej siły
rodów szlacheckich, a razem z tym procesem dwuczłonowych nazwisk, jak np.
Kuno von Falkenstein oraz podstaw systemu lennego na terenach niemieckojęzycznych przytoczył Thomas Biller. Tam omawiane zjawisko, związane także z budową
pierwotnych zamków prywatnych, odnotowano już w wiekach XI–XII.
Zofia Kurnatowska sugerowała, że pojawienie się zamków prywatnych wynika
z inicjatywy książęcej. Na Śląsku wraz z napływem kolonistów flamandzkich i niemieckich, a co za tym idzie zagospodarowaniem nieużytków oraz niezwykle szybkim rozwojem sieci osadniczej, w XIII wieku, zaistniała potrzeba wznoszenia warowni do kontrolowania nowych obszarów. Akcja kolonizacyjna była realizacją zamierzeń księcia,
a jej intensyfikacja nastąpiła zwłaszcza za panowania Henryka Brodatego. Rodzimym
przetworzeniem modelu założeń typu motte były na XIII-wiecznym Śląsku tzw. zamki
typu przejściowego, wznoszone tanim kosztem jako założenia drewniano-ziemne,
czasem z centralną zabudową wykonaną w technice suchego muru.
Grodziska stożkowate (ryc. 12) oraz wieże mieszkalno-obronne, tzw. donżony,
pojawiły się po raz pierwszy w Normandii na przełomie wieków X i XI i związane
były z kształtowaniem się systemu lennego. Do Anglii model ten przeniósł Wilhelm
Zdobywca. Zamki na Wyspach Brytyjskich odzwierciedlają wzorzec osadnictwa właściwy dla danego regionu. Na terenach, gdzie dominowało osadnictwo wiejskie,
zamki są niezmiennie izolowanymi formami w krajobrazie, a o ich lokalizacji decydowały względy strategiczne. W regionach, gdzie spotykamy regularne osady wiej-
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Ryc. 12. Wierzbica Dolna.
Grodzisko z lotu ptaka

skie, zamki częściej budowane były we wsi. Miało to związek z akcją kolonizacyjną
przeprowadzoną przez Normanów w XI wieku. Lordowie normańscy ustanawiali
targi i reorganizowali wsie według regularnego planu.
Na przykładzie przytoczonych zjawisk, charakterystycznych dla powstawania
zamków prywatnych, można stwierdzić, że zaprezentowane teorie dotyczące kształtowania się włości możnowładczych w XIII-wiecznej Polsce nie wykluczają się wzajemnie. Podobne procesy przemian społecznych i ekonomicznych obserwowane są
w zachodniej Europie, gdzie zaszły dwa stulecia wcześniej niż na ziemiach polskich.
Formę wieży mieszkalno-obronnej lub założenia typu motte przybierały pierwotne założenia rezydencjalne na Śląsku. Odkryte na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu najstarsze relikty rezydencji książęcej, związane z fundacją powracającego z drugiego wygnania Bolesława Wysokiego, przedstawiają elementy charakterystyczne dla
palatiów karolińskich, jak kaplica zamkowa i budynek mieszkalno-reprezentacyjny.
Nadanie cech obronności całemu zespołowi można już traktować jako inspirację
modelem cesarskiego pfalzu z czasów ottońskich. Według niektórych badaczy relikty
ceglanej, osiemnastobocznej budowli wzniesionej w wątku wendyjskim na Ostrowie
Tumskim we Wrocławiu należy interpretować jako pozostałość wieży mieszkalno-obronnej. Donżon stał się wzorcem rezydencji książęcej dla ośrodków na Górnym
Śląsku, takich jak Opole, Niemodlin, Strzelce Opolskie czy Wodzisław Śląski.
Typ palatium reprezentowało prawdopodobnie wielokrotnie poddawane badaniom archeologicznym założenie w Cieszynie, z którego najbardziej efektowną,
zachowaną do dzisiaj, budowlą jest dawna kaplica grodowa – rotunda św. Mikołaja
z XI wieku. Późniejszy zamek książąt piastowskich został rozebrany w wieku XIX na
polecenie ówczesnych właścicieli. Z późnośredniowieczną fazą zabudowy wzgórza
zamkowego związane jest powstanie cylindrycznej wieży, którą zbudowano w XIII
wieku. Wymiary tej najstarszej wieży zamkowej – średnica zewnętrzna 12 m oraz
wewnętrzna 3,54 m – wskazują, że mamy do czynienia z tzw. bergfriedem, tj. wieżą
ostatecznej obrony. Interesującym odkryciem było odsłonięcie w rejonie międzymurza pieca kopułowego służącego najprawdopodobniej do wypalania specjalnej
ceramiki budowlanej. Podczas prowadzonych badań natrafiono na skarb 89 monet
średniowiecznych z 2. połowy XV wieku, fragmenty kafli z datą 1625, upamiętniającą
objęcie rządów przez ostatnią Piastównę cieszyńską Elżbietę Lukrecję oraz glazurowaną płytkę ceramiczną z przedstawieniem orła piastowskiego z 2. połowy XIV wieku.
Najstarszym, XIII-wiecznym, fragmentem zamku książęcego na Ostrówku
w Opolu były wewnętrzny mur obwodowy oraz pozostałość równocześnie powstałej budowli założonej na planie czworoboku – prawdopodobnie donżonu. Przeciętna grubość ścian wynosiła 1,65 m. Wnętrze muru obwodowego zbudowano
z drobno łupanego wapienia, a lico z cegły palcówki ułożono w wątku wendyjskim.
Analogiczną technikę wykonania elementów tego założenia zaobserwowano tam
już w czasie badań w okresie międzywojennym. W lepiej zachowanych ścianach
północnej i wschodniej obiektu odkryto otwory po maculcach stosowanych do
mocowania rusztowań potrzebnych przy wznoszeniu kolejnych odcinków muru.
Najwcześniejsza faza murowanego założenia warownego jest datowana na podstawie analizy archeologiczno-architektonicznej na wiek XIII. Budowę starszego zamku na Ostrówku rozpoczęto z inicjatywy księcia Kazimierza I w 1228 roku. Prace kontynuowali Władysław I († 1281) i jego syn Bolesław I († 1313), który w latach 1273–1289
wzniósł główny dom zamkowy. Zamek składał się z murów obwodowych na planie
wieloboku, powtarzających przebieg wałów drewniano-ziemnych grodu, wysuniętej
z obwodu murów, czworobocznej wieży ulokowanej od północy, czworobocznego,
wolno stojącego budynku – donżonu oraz XIV-wiecznego bergfriedu. Pomimo przeprowadzenia prac archeologicznych na zamku i pozyskania przez badaczy interesującego, późnośredniowiecznego materiału zabytkowego niewiele można powiedzieć
na temat jego genezy, pierwotnego planu oraz rozwarstwienia chronologicznego
murów. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak należytego udokumentowania warstw
późnośredniowiecznych na Ostrówku w Opolu. Po zniszczeniu zamku za zgodą ówczesnego konserwatora zabytków w latach 1928–1930 prace archeologiczne prowadzono głównie w wykopach pod fundamenty nowo powstającego gmachu regencji
opolskiej. Podczas tych prac odkryto relikty kaplicy zamkowej oraz interesujące materiały, między innymi ok. 100 późnośredniowiecznych naczyń przy czworobocznej
baszcie w północnym narożniku muru obwodowego, jelec miecza średniowiecznego,
detal architektoniczny w postaci piaskowcowych ościeży okiennych oraz fragment
gotyckiego maswerku. Niestety, sprawozdanie oraz dokumentacja z tych badań są
ogólnikowe. Niewiele lepiej przedstawiają się wyniki wykopalisk przeprowadzonych
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na Ostrówku w Opolu po II wojnie światowej. Wykopaliska były nastawione przede
wszystkim na uchwycenie wczesnośredniowiecznej fazy zasiedlenia tego obszaru,
związanej z funkcjonowaniem grodu, przez co doznała uszczerbku dokumentacja
młodszych warstw pozostających w relacji z zamkiem.
Z punktu widzenia badań nad śląskimi rezydencjami książęcymi istotna jest
warownia w Raciborzu. Zespół zamkowy powstał na reliktach grodu zbudowanego
prawdopodobnie w XI wieku. Zlokalizowany był na wzniesieniu na prawym brzegu
Odry, na północ od miasta, na wyspie zwanej Ostrogiem. Badania archeologiczne
z lat 1960–1966 także w tym przypadku nastawione były głównie na poznanie
wczesnośredniowiecznego grodziska. Wiadomo jedynie o niezwykle efektownych
znaleziskach z tych badań, jak np. XIII-wiecznej ostrodze inkrustowanej cyną lub
srebrem. Podczas badań w latach 1985–1988 rozpoznano konstrukcję wału otaczającego pierwotny gród, na którego miejscu w 2. połowie XIII wieku wzniesiono
ceglany mur obwodowy. Ważnym odkryciem w południowo-wschodnim narożniku
obwodu warownego było znalezienie fundamentów cylindrycznej wieży, wzniesionej w wątku wendyjskim. Badania wykopaliskowe wokół wczesnogotyckiej kaplicy
dostarczyły również ważnych informacji na temat jej genezy oraz faz rozbudowy,
ale dotąd brak monografii zamku w Raciborzu.
Najstarszy murowany zamek książęcy w Rybniku został rozpoznany archeologicznie. Podczas wykopalisk udało się ustalić, że miał formę prostokątnego założenia mieszkalno-obronnego – domu pańskiego z wprowadzonym podziałem przyziemia na trzy pomieszczenia. Całość datowana jest na wiek XIII. Piaszczysta łacha
doliny Nacyny, na której wzniesiono warownię, została dodatkowo podwyższona
sztucznym nasypem.
Formę wieży mieszkalno-obronnej na sztucznym kopcu miał również książęcy
zamek w Koźlu, który powstał równocześnie z miastem lokowanym na przełomie
wieków XIII i XIV. Według wykonawców badań archeologicznych jego powstanie
przypada na wiek XIII.
Nie młodsza była pierwotna siedziba książąt opolsko-niemodlińskich w Niemodlinie, gdzie, najprawdopodobniej z inicjatywy Bolka I Opolskiego, powstała prostokątna,
bezprzyporowa wieża mieszkalna. Badania archeologiczne wykazały, że funkcjonowała
krótko i została zastąpiona także mieszkalną wieżą – znacznie potężniejszą i otoczoną
fosą. Niestety, pełne wyniki badań tych obiektów nie doczekały się publikacji.
Skromny charakter ma pierwotna siedziba książęca w Wodzisławiu Śląskim. Znajdujące się obecnie w parku miejskim założenie wzniesiono na sztucznym kopcu, na
którego szczycie usytuowany był niewielki majdan o średnicy 18 m. Prawdopodobnie
budowa tej siedziby wiąże się z procesem powstawania miasta lokacyjnego w 2.
połowie XIII wieku, choć nie potwierdzono tego jednoznacznie na podstawie przeprowadzonych wykopalisk. Ustalono natomiast, że na szczycie nasypu istniał obiekt
mieszkalno-obronny w formie drewnianej wieży. Jej ściany oblicowano gliną, o czym
świadczą odkryte w zawalisku ścian duże fragmenty polepy konstrukcyjnej z odciskami drewnianych elementów. W warstwach związanych ze zniszczeniem obiektu
zalegały fragmenty ceramiki oraz kafli datowane na wieki XIV–XV. Fundamentowanie
wieży było płytkie w stosunku do podobnych obiektów wykonanych z kamienia lub
cegły. Na zasadzie analogii można przypuszczać, że w najniższej części wieży wodzisławskiej znajdowały się pomieszczenia dla służby, powyżej mieszkalno-reprezentacyjne, a ostatnia kondygnacja pełniła funkcję obronną. Wieża na kopcu otoczona
była fosą. Istnienia drewnianej palisady wokół majdanu nie udało się dotychczas potwierdzić. Pomimo częstego umieszczania w publikacjach ostrokołu na hipotetycznych rekonstrukcjach założeń typu motte, w rzeczywistości nie zawsze był stosowany.
Materiały pochodzące z badań wczesnej siedziby książęcej w Wodzisławiu Śląskim
odnoszą się do schyłkowej fazy funkcjonowania obiektu. Nic nie mówią natomiast
na temat jej początków, związanych z kształtowaniem się miasta średniowiecznego.
Wzniesienie najstarszej rezydencji książąt cieszyńskich w Bielsku najprawdopodobniej także w początkowej fazie było przedsięwzięciem niskobudżetowym.
W 1. ćwierci XIV wieku wzniesiono przypuszczalnie wieżę drewnianą, którą zastąpił
w 2. połowie XIV wieku zamek, łączony z fundacją Przemysła I Noszaka. Pierwszą
część założenia murowanego tworzył okazały budynek z łamanego kamienia wapiennego wzniesiony na planie trapezu, dostawiony do północnego odcinka muru
miejskiego. W XV wieku w zespół włączono budynek bramny należący do murów
miejskich. Od tej pory pełnił on rolę narożnej baszty zamku. Z wcześniejszym,
drewnianym, założeniem obronnym należałoby łączyć odkrytą w wyniku badań
archeologicznych fosę, która przestała funkcjonować w 2. połowie XIV wieku.
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Według Małgorzaty Chorowskiej tendencja do wiązania wieży z grodem, również w odniesieniu do siedzib prywatnych, utrzymywała się jeszcze w XIII i na początku XIV wieku, by później, w miarę zagęszczania się sieci starych i nowych siedzib
rycerskich, zaniknąć. Gródki i wieże rycerskie budowano na terenie wsi jako ośrodki
administracyjne szlacheckich dóbr ziemskich, posiadanych jako alodium lub lenno.
Niejednokrotnie założenia typu motte z zabudową drewnianą poprzedzały
powstanie zamku murowanego Z taką sytuacją najprawdopodobniej mamy do
czynienia w Chudowie, gdzie podczas wykopalisk natrafiono na relikty założenia
drewnianego z 2. połowy XV wieku, na których miejscu w latach 30. XVI wieku
powstał murowany zamek.

Klasztor
Omawiając stan badań archeologiczno-architektonicznych nad średniowiecznymi klasztorami Górnego Śląska, zwrócono uwagę na szczątkowy stan zachowania
wielu analizowanych obiektów oraz ich niedostateczne jeszcze rozpoznanie pod
kątem wykopaliskowym. Szerzej zakrojone prace archeologiczne przeprowadzono w zespole pocysterskim w Rudach. Największym sukcesem podjętej kampanii
badawczej było wyróżnienie kilkunastu faz rozbudowy opactwa oraz negatywne
zweryfikowanie poglądów panujących w dotychczasowej literaturze na ten temat.
Analizą objęto okres od powstania założenia w 2. połowie XIII wieku aż do 2. połowy wieku XX. Podczas wykopalisk zarejestrowano mało rozbudowaną stratygrafię
nawarstwień kulturowych w budynkach klasztornych. Nie odkryto prawie wcale
materiału ruchomego związanego z średniowieczną fazą funkcjonowania kompleksu, co wynika z utrzymywania zespołu w czystości i systematycznego usuwania
śmieci poza jego obręb. Z analogiczną sytuacją mieli do czynienia badacze klasztoru w Jemielnicy, który był filią opactwa w Rudach powstałą w latach 70.–80.
XIII wieku. Interesującym znaleziskiem w Rudach była podstawa średniowiecznego
pieca, złożona z wtórnie wykorzystanych płytek posadzkowych. Niektóre z tych
elementów były zdobione motywami geometrycznymi, roślinnymi, wizerunkiem
gryfa oraz ukoronowanego, żeńskiego demona, którego można było pierwotnie
deptać na podłodze kapitularza.
Wiele wartościowych informacji przyniosły wielosezonowe badania prezbiterium kościoła sióstr dominikanek w Raciborzu. Odkryto tam łącznie 14 grobów
datowanych na stulecia od XIV do XVIII. Określenie ich precyzyjnej chronologii jest
problematyczne z uwagi na długi okres wykorzystywania prezbiterium do celów
grzebalnych, ubogie wyposażenie oraz przemieszanie kości wynikające z wielokrotnego otwierania grobów w przeszłości. Do najbardziej efektownych odkryć należały
srebrna moneta – obol zmarłych oraz złamany miecz z przełomu wieków XV i XVI.
Z uwagi na ważną rolę, jaką odgrywały zgromadzenia zakonne w rozwoju architektury murowanej na Śląsku, zespoły klasztorne z omawianego terenu zasługują na kompleksowe badania archeologiczne. Pomimo rozpoznania kilku obiektów
z Górnego Śląska przez archeologów, w dalszym ciągu najwięcej dokonań na tym
polu mają historycy sztuki i architektury.

Ubiór, akcesoria i ozdoby

Ryc. 13. Bytom.
But zdobiony serduszkami

Ubiór. W trakcie badań archeologicznych odkrywane są na ogół tak małe fragmenty średniowiecznych tkanin, że niemożliwa jest rekonstrukcja ani nawet identyfikacja elementu ubioru. W tej sprawie skazani jesteśmy przede wszystkim na źródła
ikonograficzne. Zwłaszcza pomocne są nagrobki, ale zarówno ubiór, jak i akcesoria,
choć oddane niekiedy ze szczegółami, odnieść można głównie do rodzin panujących, wyższego duchowieństwa i rycerstwa. W trakcie wykopalisk znajdywane
są natomiast jedynie obuwie i nieporównanie rzadziej rękawice. Znacznie lepiej
przedstawia się sytuacja w czasach nowożytnych. Dzięki odkryciom w grobowcach
możliwa jest niemal pełna rekonstrukcja ubioru.
Wiele danych na temat ubioru średniowiecznego dostarczają wrocławskie źródła pisane. Z okryć wierzchnich pospolita dla kobiet tamtego czasu była suknia,
dla mężczyzn tunika, określane jako frawen rock i mannes rock. Na suknię wkładano
płaszcz (mantel). Cięższym okryciem była szuba (schawbe) – długa szata z rękawami, luźna, niezapinana, podbita futrem. Mężczyźni zamiast sukni mogli nosić
kaftan, czyli jopę (jope). Przypuszczalnie prostą i tanią suknię określano jako kittil.
Rzadko natomiast występują w źródłach spodnie (hosen). Nakrycie głowy, głównie
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Ryc. 14. Opole. Mosiężna
skuwka sprzączki
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Ryc. 15. Opole. Okucia pasa
lub aplikacja ze skarbu

Ryc. 16. Opole. Pierścionki ze skarbu

kobiecej stanowiła hawbe, często też kobiety nosiły sleyer, fecheln, howpttuch, co
w przybliżeniu oznaczało welon, woalkę, chustę, ale prawdopodobnie też zawój,
rąbek, terminologia nie jest tu jednak jednoznaczna.
Obuwie. W pewnym sensie trzy podstawowe rodzaje butów późnośredniowiecznych: niskie, z wysoką cholewką i wysokie, nawiązują do form znanych
wcześniej. Nadal elementem ozdobnym są haft i ażur. O ile jednak we wczesnym
średniowieczu ażur powstawał przez wycinanie nożyczkami, o tyle od XIII wieku
używana jest do tego celu punca. Obok dawnych wątków wprowadza się nowe, jak
np. serduszka (ryc. 13). Nowym typem obuwia są patynki, których przyszwa składa
się najczęściej z dwóch trójkątnych kawałków skóry i rzemieni łączonych metalową
sprzączką oraz z drewnianej podeszwy, niekiedy na dość wysokich obcasach. Pierwotnie były to buty zakładane na miękkie obuwie przed wyjściem na zabłoconą
ulicę. Z czasem wytworne egzemplarze zdobione odciskanymi scenami i napisami
stały się obuwiem salonowym, często ofiarowanym damie. W przeciwieństwie do
strefy hanzeatyckiej, na Śląsku ledwie znamy patynki (Wrocław, Legnica). Dotąd
jednak nie opublikowano egzemplarzy z Górnego Śląska.
Rękawice. Dosyć często znajdywane są, najczęściej w latrynach, fragmenty skórzanych rękawic z jednym palcem, ale z Górnego Śląska ich nie znamy.
Pas. W późnym średniowieczu noszono pas na różne sposoby: poziomo w talii, na biodrach i ukośnie – częściowo w talii i linii bioder. Po przewleczeniu przez
ramkę sprzączki końcówka rzemienia była najczęściej przeciągana przez przewleczkę. Niekiedy jednak zwisała luźno na znacznej długości i pas taki określamy
jako naddługi (überlangen). Z wykopalisk znamy z późnego średniowiecza taśmy
nośne wykonane ze skóry, natomiast segmenty metalowe pochodzą dopiero
z czasów nowożytnych. Ze źródeł pisanych wiadomo jednak, że już w późnym
średniowieczu znano pasy metalowe, a także perłowe. Niekiedy taśmę jedynie
przewiązywano, czasem wykonując poziome nacięcia, ale najczęściej używano
sprzączek (ryc. 14) i klamer. Otwory bywają zabezpieczane metalowymi okuciami.
Na końcu taśmy znajduje się metalowe lub rzadziej kościane zakończenie pasa.
Bardzo długie zakończenia pochodzą od pasa naddługiego. Klamra nie ma kolca
i składa się z dwóch elementów, których połączenie zapewniają różnorodne metalowe mechanizmy. Pasy mogą mieć dodatkowe okucia na taśmie o charakterze
wyłącznie zdobniczym, ale trudno je odróżnić od aplikacji, guzów itp. (ryc. 15).
W zależności od potrzeb użytkownika pasa do jego taśmy mogły być mocowane skórzane troczki lub metalowe ogniwka, haczyki itd., do których mocowano sakiewki, militaria oraz narzędzia pracy. Rzadkie są w późnym średniowieczu
sprzączki o konstrukcji zawiasowej.
Zapięcia. W późnym średniowieczu pojawiało się wiele nowych rodzajów zapięć. W źródłach spotyka się różne określania tych samych przedmiotów, w zależności od tego, jaką pełniły funkcję. Zapięcie, które jest przypięte do materii
i niekiedy lekko ją marszczy, określane jest najczęściej jako zapinka, rzadziej fibula
(Spange), a kiedy ma formę bardziej ozdobną i tarczkę maskującą szpilę, nazywane jest broszką. Niekiedy jednak zapinki znajdywane są w grobach w okolicy
pasa zmarłych, co wskazuje, że pełniły także funkcję sprzączek. Nazwy „zapinka”
lub „broszka” odnosi się także do przedmiotów łączących stykające się zarówno
w poziomie, jak i w pionie materie. W niektórych odświętnych strojach, zwłaszcza
w zarzucanych na ramiona płaszczach, krawędzie materii znajdują się w pewnej
odległości od siebie. Wówczas łączy jest taśma, sznurek, łańcuszek, a na krawędzi
materii często są specjalne okucia (niem. Tassel), dla których nie ma nazwy w języku polskim. Okucia te właściwie nie łączyły taśmy z materią, do czego używano
niewielkiej drucianej haftki o konstrukcji haczyk-oczko. Niektóre haftki są bardzo
ozdobne. Krawędzie odzieży spodniej łączono bądź za pomocą sznurka przewlekanego przez otwory na krawędziach materii i zakończonego rurkowatymi okuciami,
bądź haftkami, bądź za pomocą guzików.
Ozdoby ciała. Najczęściej odkrywaną przez archeologów ozdobą ciała są pierścionki (ryc. 16), z metali nieszlachetnych, brązu, ale także cyny. Wyroby srebrne
i złote są najczęściej bardziej skomplikowane. Najprostsze mają płytkę z metalu,
czasem jest to złoty floren. Kamienie osadzane są w kasztach, mocowane za pomocą metalowych łapek lub, głównie perły i korale, nanizane na metalowe trzpienie.
Dominuje szlif kaboszonowy. Niekiedy dla wzmocnienia efektu odbijania światła
stosowano pod kamieniem coś w rodzaju ekranu.
Paciorki. Prócz pospolitych paciorków ze szkła i past szklanych, i rzadszych
z bursztynu i korali, znane są także paciorki ze srebra.
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Militaria
Górny Śląsk obfituje w wyjątkowo efektowne militaria. Wiele z nich nawiązuje
do Południa, inne zaś do form charakterystycznych dla północno- lub zachodnioeuropejskiej tradycji wytwórczości oręża.
Badania antropologiczne szkieletów z późnośredniowiecznych pobojowisk oraz
zachowane traktaty szermiercze z tego czasu dowodzą, że jednym z najczęstszych
celów ataku przy walce wręcz była głowa. Zabezpieczeniu właśnie tej części ciała
najwięcej uwagi poświęcili wytwórcy uzbrojenia ochronnego. Hełm najwcześniej
spośród innych elementów zbroi wykonywano ze stalowych blach. Na przełomie
antyku i średniowiecza był to tzw. hełm żebrowy. We wczesnym średniowieczu
szczególną popularnością cieszył się hełm z osłoną nosa (tzw. nosalem), niezbyt
szczęśliwie nazywany normańskim z powodu występowania na przedstawieniach
wojowników ze słynnej tkaniny z Bayeux. Na obszarach słowiańskich rozpowszechniły się szyszaki o genezie wschodniej, z wydłużonym dzwonem i tuleją służącą
do zatknięcia ozdoby, wykonanej najprawdopodobniej z barwionego włosia końskiego. Dopiero jednak późne średniowiecze przyniosło niezwykłą różnorodność
hełmów, wśród których rozwinęły się także XIV-wieczne odmiany z ruchomą zasłoną twarzy.
O zwyczaju różnokolorowego malowania hełmów w późnym średniowieczu –
oprócz zachowanych zabytków w kolekcjach europejskich – świadczą źródła pisane
dotyczące Śląska.
Ewolucję średniowiecznego uzbrojenia ochronnego podzielono w literaturze
bronioznawczej na kilka zasadniczych okresów. Pierwszy z nich, który trwał do ok.
1250 roku, nazywany jest wiekiem kolczugi. Kolejny, datowany od 1250 roku do
1330 roku, charakteryzuje się wprowadzeniem, oprócz hełmu, pierwszych osłon
wykonanych ze stalowych blach uzupełniających kolczugę. Wczesne odmiany zbroi
płytowej, złożonej z blach, które stopniowo ulegały scaleniu, występowały w latach
1330–1410. Ostatnia epoka (1410–1500) to czas, kiedy pełne zbroje płytowe nie
tylko stanowiły praktyczną ochronę właściciela, lecz odznaczały się także wysokim
poziomem artystycznym wykonania, przypominając ruchomą rzeźbę. Wykształciły
się jednocześnie indywidualne style w produkcji zbroi: włoski i niemiecki.
Przedstawione procesy przekształceń uzbrojenia ochronnego są ledwie
uchwytne w materiale archeologicznym z Górnego Śląska. Można jedynie stwierdzić, że w zakresie produkcji płatnerskiej region ten znajdował się w kręgu oddziaływań zachodnioeuropejskich.
W późnym średniowieczu uzbrojenie zaczepne, jak miecz, tradycyjnie uznawany za oręż rycerski, upowszechniał się stopniowo także wśród przedstawicieli
niższych stanów.
Monopol rycerstwa na posiadanie oręża, jeżeli na określonych terenach w ogóle istniał, został przełamany już w XII wieku. Wprawdzie Fryderyk I Barbarossa w 1152
roku zabronił wieśniakom noszenia włóczni i mieczy, jednak już w 1186 roku musiał
ich ponownie napominać, żeby nie naśladowali pod tym względem rycerzy. Zakazy
posiadania broni w późnym średniowieczu, zwłaszcza przez mieszczan, nie miały
charakteru ideologicznego – obrony prawa rycerstwa do noszenia przynależnego temu stanowi i dla niego wyłącznie zastrzeżonego oręża. Były raczej związane
z awanturami wszczynanymi przez uzbrojonych po zęby mieszczan, kształconych
w sztuce szermierczej przez powstające na każdym kroku szkoły fechtunku.
Najbardziej osobistą bronią, należącą do kategorii określanej w źródłach śląskich często jako Seitwehren, były kordy (ryc. 17) i puginały, znajdowane także
w miastach Górnego Śląska. Najpopularniejszą odmianą puginału była broń przypominająca powiększony nóż, zaopatrzony w trzpień z otworami służącymi do
nitowania okładzin. Zbiór późnośredniowiecznych zabytków należących do tej
odmiany odkryto podczas badań na Ostrówku w Opolu.
Puginały z gwoździowanym trzpieniem charakteryzują się bardziej różnorodnymi oprawami. Przykładem jest okaz z rękojeścią tzw. nerkowatą wykopany w Raciborzu. Zabytek ten jest znany, niestety, jedynie z dokumentacji archiwalnej. Na
podstawie ceramicznego kontekstu broni wiemy, że pochodziła ona z 2. połowy
XIV wieku.
Prawdopodobnie z niekompletnym puginałem nerkowym mamy do czynienia
w przypadku zabytku z Nysy (ryc. 18). Najbardziej charakterystyczny jest zachowany,
guzowaty trzon rękojeści, uformowany z twardego drewna. Jelec oraz głowica nie
zachowały się. Analogiczną guzowatością odznacza się trzon rękojeści puginału
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Ryc. 17. Polska Cerekiew. Kord

Ryc. 18. Nysa. Puginał

Ryc. 19. Nasiedle. Miecz

Ryc. 20. Racibórz. Miecz z grobu
w klasztorze ss. dominikanek

namalowanego na kwaterze poliptyku w kościele św. Jakuba w Nysie. Dzieło to
pochodzi z połowy XV wieku, co potwierdzają zachowane kontrakty na jego wykonanie.
Broń z Nysy na podstawie analizy cech formalnych można datować na 2. połowę XV i początek XVI wieku. Sposób ukształtowania trzonu najbardziej charakterystyczny jest dla okazów z północnej Francji i Flandrii, skąd należałoby spodziewać się inspiracji dla miejscowych, nyskich rzemieślników w postaci gotowych,
importowanych wyrobów. Warto podkreślić również brak analogii do omawianego
egzemplarza w materiale archeologicznym z ziem polskich. Lokacja Nysy na prawie
flamandzkim, do którego mieszkańcy miasta byli bardzo silnie przywiązani, oraz ich
późniejsze kontakty z obszarem Flandrii mogły również mieć znaczący wpływ na
miejscowe XV-wieczne rzemiosło.
Sztylety i noże nerkowe pojawiły się po raz pierwszy w XIII wieku, a największą
popularność osiągnęły na przełomie wieków XIV i XV w północnej Europie, gdzie –
zdaniem niektórych badaczy – przeważały nad innymi typami krótkiej broni białej.
Miecze w późnym średniowieczu ewoluowały w kierunku form o silnie zwężającym się sztychu, przydatnych do niszczenia kolczugi, oraz egzemplarzy o powiększonych rozmiarach, nadających się do cięcia przełamującego. Znaleziska z omawianego obszaru dobrze ilustrują te przemiany.
Kilka fragmentów miecza, w tym stalowy jelec typu 6, wg Ewarta Oakeshotta
z wieków XIII i XIV, oraz charakterystyczny, cynowany trzewik pochwy odkryto na
Ostrówku w Opolu. Prawdopodobnie są to zabytki związane z funkcjonowaniem
w tym miejscu zamku książęcego.
Interesującą kwestią jest określenie charakteru oraz skali zróżnicowanych oddziaływań kulturowych uwidaczniających się w zabytkach uzbrojenia z Górnego
Śląska.
Cennym odkryciem jest miecz znaleziony przed 1945 rokiem w miejscowości
Nasiedle, powiat głubczycki, który należy do form rzadko spotykanych w Europie
(ryc. 19). Jego głowicę można zaliczyć do typu N, wg E. Oakeshotta. Z terenu Polski
znany był dotąd zabytek o analogicznym elemencie oprawy, odkryty w Nowym
Dworze Gdańskim, oraz okaz z Żukowa koło Błonia ze zbiorów Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie. Brzeszczot ze stosunkowo wąskim zbroczem odpowiada
najbardziej egzemplarzom typu Xa, wyróżnionym przez E. Oakeshotta, które pojawiały się po 1100 roku. Jelec w stylu 1, wg tego samego autora.
Omawiane zabytki w literaturze datowane są najczęściej na podstawie źródeł
archeologicznych, historycznych oraz ikonografii na 1. połowę XIII wieku. Zabytek
z Nasiedla, znany obecnie jedynie z dokumentacji archiwalnej, trudno datować
metodami archeologicznymi z uwagi na brak informacji na temat okoliczności
odkrycia. Wskazówką co do chronologii znaleziska może być informacja w tzw.
Latopisie halicko-wołyńskim na temat najazdu Bolesława Wstydliwego i kniaziów
ruskich – Daniela i Lwa Romanowiczów – na ziemię opawską na przełomie lipca
i sierpnia 1253 roku. Zdobyli wtedy gród w Nasiedlu, odbijając licznych, ruskich
i polskich, jeńców.
Analiza formalna wszystkich elementów zabytku z Nasiedla oraz kontekst historyczny znaleziska wskazują na XIII wiek. Mapa analogicznych odkryć wskazuje
na ich częste występowanie w południowej Europie, a zwłaszcza południowych
Niemczech, Austrii, Transylwanii oraz w Czechach i na Morawach. Zabytek ze Śląska
można by potraktować jako ślad bezpośrednich kontaktów z tymi terenami. Mniej
prawdopodobny wydaje się związek z Krzyżakami, choć nie sposób całkowicie go
wykluczyć. Prawdopodobny jest bowiem ich znaczny udział w rozprzestrzenieniu
się mieczy z głowicami typu N w kierunku północnym.
Oprócz broni białej do jednej ręki używano także mieczy przystosowanych
do walki oburącz, określanych w późnym średniowieczu jako długie (niem. Langschwert). Podstawą metody fechtunku, nauczanej w szkołach szermierczych na
obszarach niemieckojęzycznych od XIV do 2. połowy XVI wieku, była sztuka posługiwania się tego typu bronią.
Najlepiej udokumentowanym metodami archeologicznymi przykładem długiego miecza bojowego ze Śląska jest zabytek odkryty w jednym z grobów w klasztorze sióstr dominikanek w Raciborzu (ryc. 20). Niedawno egzemplarz ten został
szczegółowo opracowany przez Marcina Biborskiego; Janusza Stępińskiego i Grzegorza Żabińskiego. Autorzy przedstawiają niezwykle interesujące wyniki badań
metalograficznych głowni, które dowodzą, że brzeszczot rozgrzano do temperatury nawęglania (900–950°C), a następnie ostudzono w oleju lub mokrym piasku,
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i dlatego jedynie jego powierzchnia została zahartowana, a rdzeń pozostał miękki.
Mamy więc do czynienia z okazem bojowym, a nie z bronią ceremonialną. Prawie
identyczny z okazem raciborskim miecz z grobu w katedrze w Västerås w Szwecji
,odznaczający się jedynie inną odmianą głowicy, datowany jest na lata 1490–1500.
Podobne egzemplarze dwuręczne o głowicach typu T5 odkryto w XV-wiecznych
grobach szkieletowych w kościele Najświętszej Marii Panny w Oslo. Kolejny, datowany na 1. połowę XV wieku, odnaleziono pod posadzką katedry w Bergen. W śląskim
malarstwie tablicowym występują analogiczne przedstawienia oręża pochodzące
z 1. ćwierci XVI wieku.
Na uwagę zasługuje częstotliwość występowania mieczy o podobnym typie
wśród znalezisk grobowych z przełomu średniowiecza i nowożytności oraz szeroki
obszar objęty zwyczajem wyposażania zmarłego w taką broń. Długi miecz przystosowany do walki pieszej z rękojeścią dwuręczną pełnił zatem funkcję symboliczną,
ceremonialną, na długo zanim całkowicie stracił właściwości bojowe w połowie
XVI wieku (ryc. 21).
Topory pełniły niekiedy funkcję broni, a kiedy indziej narzędzia (ryc. 22).
Ostrogi podobnie jak miecz związane są ściśle z uzbrojeniem i obyczajem rycerskim. Egzemplarze pozłacane lub wykonane ze złota w zachodnioeuropejskiej
kulturze dworskiej stanowiły nagrodę dla zwycięzców zmagań turniejowych. Nie
oznacza to jednak, że w późnym średniowieczu użytkownikami ostróg byli wyłącznie rycerze. Znaczna ilość tych zabytków znajdowana jest bowiem w miastach.
Zauważalne zmiany w kształcie późnośredniowiecznych ostróg dotyczą kabłąka,
który odznacza się coraz lepszym dostosowaniem do anatomicznego kształtu stopy
poprzez znaczne, esowate wygięcie ramion omijających kostkę. Kolejne dotyczą
bodźca, przybierającego w XIII wieku formę ruchomego kółka gwiaździstego. Stosowane były wtedy w dalszym ciągu bodźce stałe w kształcie wydłużonej piramidki
oraz najprawdopodobniej utrzymujące się jeszcze do XV wieku potrójnie rozwidlone, stanowiące formę przejściową między wymienionymi typami.
Niezwykle efektowną XIII-wieczną ostrogę, zdobioną cyną lub srebrem, odkryto
w Raciborzu na Ostrogu. Stanowiskiem, które dostarczyło reprezentatywnego zbioru umożliwiającego odkrywanie przemian, jakim podlegały omawiane zabytki we
wczesnym i późnym średniowieczu, jest Ostrówek w Opolu.
Na przykładzie zaledwie kilku przytoczonych zabytków średniowiecznego
uzbrojenia ochronnego i zaczepnego można dostrzec zaskakujące bogactwo wpływów kulturowych, widocznych w formach broni używanej na omawianym terenie.
Przedstawione znaleziska uprawniają jednocześnie do stwierdzenia, że Górny Śląsk
w późnym średniowieczu należał do zachodnioeuropejskiego kręgu wytwórczości orę-
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Ryc. 21. Wodzisław Śląski. Miecz

Ryc. 22. Wodzisław Śląski. Topór ze znakami
rzemieślniczymi
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ża. Niektóre okazy broni, jak np. puginał z Nysy, kształtem nawiązują do egzemplarzy
charakterystycznych dla odległych terenów Flandrii czy Burgundii. Bardziej spodziewany, południowy, kierunek oddziaływań widoczny jest w przypadku odkrycia z Nasiedla.
Widać więc, że Górny Śląsk w żadnym wypadku nie może być traktowany
jako region opóźniony w recepcji nowinek technicznych w uzbrojeniu. Przeciwnie,
wszystkie ważniejsze wynalazki w tym zakresie docierały tutaj szybko jako rezultat
handlu oraz licznych, na ogół lokalnych, konfliktów zbrojnych. Kwestia określenia
użytkowników znalezionych elementów oręża pozostaje nierozstrzygnięta.

Kultura kupiecka
Urządzenia stałe umożliwiające handel w mieście skupiały się w rynku i okolicy.
Były to domy kupców – sukiennice (zawsze w rynku, jak np. w Raciborzu, Nysie).
Mniej trwały charakter miały kramy, ławy i jatki, na których ślady natrafia się w większości badanych miast. Niekiedy pomieszczenia handlowe znajdowały się również
w ratuszu. Na rynku była też waga miejska. W Nysie dom wagi powstał w 1604 roku,
a w Gliwicach przed rokiem 1534. Prowadzono też działalność handlową w karczmach, ale było to zjawisko typowe raczej dla okresu wcześniejszego. Rzemieślnicy
natomiast mieli warsztaty najczęściej na parterze swoich domów.
W XIV wieku nie było jeszcze na Górnym Śląsku wielkich, bogatych kupców
(mercatores), tzw. grosistów, nawet w dużym Wrocławiu w początkach XV wieku
działał ledwie jeden taki kupiec. Liczniejsi byli kramarze, czyli lokalni handlarze posiadający na ogół kramy oraz drobni handlarze dysponujący często przenośnymi
ławami, zlokalizowanymi w różnych częściach miasta. Prawo wyszynku piwa mieli
wprawdzie tylko karczmarze, jednak przywilej warzenia piwa, nadawany często
w momencie lokacji, miało np. 300 domostw (tzw. domy piwne) w Opolu i Raciborzu.
Obok znanego z wczesnego średniowiecza targu w niektórych miastach organizowano w ustalonych, dorocznych terminach także jarmarki, będące miejscem handlu
między różnymi strefami gospodarczymi, prowadzonego głównie z udziałem kupców
zajmujących się wymianą dalekosiężną, przeważnie hurtową. W późnym średniowieczu
kupiec-hurtownik nie jeździł już sam, aby skupować i sprzedawać towary, ale często już
miał swoich przedstawicieli w innych miastach, a sam działał w kantorze.
Miary. Śląsk bardzo długo, bo oficjalnie do 1816 roku, stosował regionalny
system, określany jako miary wrocławskie. Wzorce miar były najczęściej przechowywane na rynku w budynku ratusza lub wagi miejskiej. Do II wojny światowej
w przyziemiu budynku wagi miejskiej z 1604 roku w Nysie znajdowała się drewniana waga dwuramienna, a na ścianie metalowy wzorzec metra.
Miarą długości był łokieć wrocławski – 0,5759 m i stopa – 0,2880 m, a miarą
powierzchni mórg – 5596 m2. Pojemność płynów mierzono w garncach (top, topp,
toph) – 2,78 l, a ciał sypkich – 4,68 l. Jednostkami masy (towarów) były funt (libra) –
0,4052 kg i kamień – 10,3 kg. Danych tych nie możemy, niestety, zweryfikować, ale
jednostki masy powinny korespondować z jednostkami wagowo-pieniężnymi. Funt
powinien ważyć dwukrotnie więcej niż grzywna: 0,4052 kg : 2 = 0,2026 kg. Taką
wartość miała grzywna używana na Śląsku przez krótki jedynie okres, natomiast
bardzo długo w użyciu była grzywna wrocławska o masie nieco ponad 197 g.
Wagi. Prócz wspomnianej wagi do ważenia towarów o znaczniejszej objętości
w użyciu były też brązowe, składane wagi do ważenia lżejszych towarów, a przy
większych transakcjach także monet. Z czasem w mennicach zaczęto się posługiwać
specjalnymi wagami (i odważnikami) o małych, najczęściej trójkątnych szalkach.
Systemy wagowo-pieniężne i odważniki. Momentem przełomowym na Śląsku
była reforma Henryka III Białego w 1250 roku, który wprowadził nową grzywnę
(markę) o wadze nieco ponad 197 g, z której wybijano nominalnie 240 tzw. szerokich brakteatów o wadze 0,821 g. Grzywna ta dzieliła się na dwie półgrzywny,
4 wiardunki, 8 uncji i 16 łutów. Jednostki te mogły być jednocześnie wagowymi
i obrachunkowymi (zwłaszcza w handlu hurtowym), a skojec (10 monet) był wyłącznie jednostką obrachunkową. Zmieniły się też odważniki, które początkowo
formą nawiązywały do beczułkowatych z okresu wcześniejszego, ale były niższe
i częściej dwustożkowate. Wykonane były z miedzi, a nie jak wcześniej z żelaznego
jądra powleczonego mosiężną blachą. Zmianie uległo też znakowanie: wcześniej
były to punkty bądź punkty-oczka, później na całym Śląsku dominowała wybijana
puncą róża, a na drugim biegunie dodatkowo płytko ryty krzyż. Opisane cechy mają
jedynie odważniki wzorcowe (Normgewicht) z wieków XIV–XV. Poza tym znane są
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odważniki „nieoficjalne”, na użytek konkretnej osoby, które przeważnie wykonane
były z ołowiu. Najczęściej w miarę upływu czasu z grzywny o tej samej wadze
wybijano coraz więcej monet, a więc stopa realna była wielokrotnie wyższa od
nominalnej. Sytuację komplikuje fakt, że niewielki przecież obszar Górnego Śląska
był silnie rozdrobniony, a władcy poszczególnych księstw bili własne monety. Znane z Górnego Śląska odważniki pod względem wagowym nie reprezentują jednak
jednostek grzywny o wadze ok. 197 g, co można też tłumaczyć tym, że dostały się
tu z obszaru o odmiennym systemie wagowo-pieniężnym.
Autorem kolejnej reformy jest król czeski Wacław II, który w 1300 roku – będąc
w tym czasie także królem Polski – z ciężkiej grzywny praskiej o masie 249,485 g
bije 64 grosze praskie (grossus Pragensis) albo 56 sztuk z grzywny lekkiej o masie
218,3 g. Teoretycznie ta nowa, znacznie cięższa moneta powinna ważyć 3,898 g,
ale w praktyce była nieco lżejsza. Monety te na Górnym Śląsku pojawiły się ok.
1306 roku. Najpewniej razem z tą reformą wprowadzono nową formę odważników,
określanych jako miseczkowate lub kubeczkowate (Napfgewicht). Tworzyły one zestawy (Saatzgewicht) wg zasady, że odważnik-opakowanie z osadzonym na zawiasie
wieczkiem ważył tyle, co grzywna, a każdy następny połowę wagi poprzedniego.
Jedyny kubeczkowaty odważnik związany z tym systemem odkryto w Trzebnicy
na Dolnym Śląsku. Natomiast w Bytomiu i Chudowie znaleziono odważniki-opakowania, których jednak nie można łączyć z reformą Wacława II. Ponadto z Bytomia
pochodzi odważnik kubeczkowaty o nieznanej wadze. Wprowadzona nowa forma
odważników przetrwała niemal do czasów współczesnych.
Monety. Zdaniem Borysa Paszkiewicza około roku 1178 wyodrębniły się pod
względem monetarnym dominia Mieszka Plątonogiego i Bolesława Wysokiego, co
jest początkiem dekompozycji polskiego systemu monetarnego. Odtąd w księstwie
raciborsko-opolskim wybijano dwustronne denary (Mieszek I Plątonogi do 1211)
i brakteaty (Kazimierz lub Wiola, Władysław I do 4. ćwierci XIII w.), w księstwie
opolskim brakteaty (Bolesław I ok. 1300), halerze (Władysław II 1372–1378), halerze brakteatowe (Bolesław IV ok. 1430–1437, Jan II i Mikołaj I 1437–1439, Bernard
ok. 1440–1449, Mikołaj I przed 1449–1474), w księstwie opolsko-głogowskim halerze (Bolesław V Wołoszek 1436–1438), w księstwie bytomskim brakteaty (Kazimierz II ok. 1300–1310, Siemowit ok. 1311–1316?), halerze (Bolesław I Cieszyński
1410–1431?, Eufemia z synami, Władysław II lub Wacław I po 1438), w księstwie
kozielskim kwartniki (Władysław II 1303–1334?), halerze (Konrad V Kantner i Konrad VII Biały ok. 1430–1439, Konrad VII Biały 1439–1450), w dominium ujeźdźckim
brakteaty (Henryk z Wierzbna ok. 1310), w księstwie raciborskim brakteaty (Przemysł
1290–1306, Lestek ok. 1300), halerze brakteatowe (Jan I 1365/77–1380/82?), halerze (Anna 1380–1405?, Jan II Żelazny po 1405, Mikołaj VI i Wacław III 1428–1456?,
Jan V Młodszy 1456–1494?), w księstwie cieszyńskim halerze (Przemysław I Noszak
przed 1384, Bolesław I ok. 1430, Eufemia z synami po 1438, Władysław II i Przemysław II 1452–1460, Przemysław II po 1460, Kazimierz II 1475–1498) i w księstwie oświęcimskim halerze (Jan III 1376–1405?, Bolesław I 1406–1414?, Kazimierz I
1414–1434?, Wacław i Jan V 1445–1453).
Po roku 1417 miasta z wolna zaczęły przejmować mennice, a jako pierwszy
uczynił to Racibórz. W 1474 roku, po 265 latach rozbicia, Maciej Korwin zjednoczył
system monetarny Śląska, wyjąwszy księstwa cieszyńskie, raciborskie i opawskie. Na
lata 1475–1511 przypadł okres florenów (dukatów węgierskich), tzn. floren złoty staje
się podstawą waluty. Z grzywny wiedeńskiej o masie ok. 281 g bito 120 groszy o masie 2,34 g lub 240 półgroszy, lub 1080 halerzy, a wartość florena wynosiła 40 groszy.
Pod przewodnictwem Zygmunta Jagiellończyka, księcia opawsko-głogowskiego, stany śląskie w 1505 roku postanowiły emitować z grzywny wrocławskiej 90
groszy śląskich (białych) oraz halerze. Na wybicie florena węgierskiego potrzeba
było 36 nowych groszy.
W 1511 roku książęta śląscy w porozumieniu z królem Władysławem postanowili, że we Wrocławiu będzie się wybijać 540 nowych halerzy albo 45 szelągów
z grzywny wrocławskiej. Był to kres mennictwa górnośląskiego.
Fałszerstwa. Polegały głównie na obniżeniu zawartości kruszcu w monecie.
Z zachodu Europy znane są kamienie probiercze, które wraz z igłami probierczymi
kupiec nosił przy pasie w specjalnym skórzanym futerale, ale w Polsce dotąd nie
odkryto takich zabytków.
Sakiewki i pojemniki na monety. Monety noszono najczęściej w skórzanych
mieszkach, ściąganych u góry rzemieniem (ryc. 23). Jednak wykonane z cienkiej
blaszki brakteaty, zwłaszcza duże, tzw. szerokie, łatwo ulegały uszkodzeniu i dlatego
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Ryc. 23. Bytom. Skórzana sakiewka
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Ryc. 24. Opole. Pierścionek ze skarbu
ozdób wykonany ze złotego florena

Ryc. 25. Bytom. Gliniana skarbonka

w 2. połowie XIII wieku zaczęto również na Górnym Śląsku używać specjalnych
metalowych, miseczkowatych i cylindrycznych pojemników, znanych na przykład
z Opola.
Skarby. Porównując skarby monet na Górnym Śląsku w dwu okresach: 1146–1300
i 1301–1500, należy stwierdzić, że w drugim okresie jest ich nieporównanie więcej. O ile znakomita większość skarbów jest efektem tezauryzacji, o tyle zjawiskiem odosobnionym jest znalezisko z Opola zawierające ledwie jedną monetę –
złoty floren, do którego przylutowano szynę i w ten sposób powstał pierścionek
(ryc. 24), oraz głównie ozdoby i okucia. Jest to więc depozyt zastawny, mający
związek z kredytem.
Kredyt i spółki handlowe. Te nowe zjawiska są chyba najistotniejszą cechą
późnośredniowiecznej kultury kupieckiej. Jednym z największych finansistów XV
wieku był zamieszkały we Wrocławiu Abraham (Habraham) z Opola. Kiedy w 1453
roku po pogromie wrocławskich Żydów spisano jego aktywa, okazało się, że miał
licznych dłużników – od biedoty po książąt.
Hanza. Długotrwała działalność tego związku miast i kupców powodowała
m.in. ujednolicenie niektórych zjawisk z zakresu kultury materialnej. Na Dolnym
Śląsku udało się wyróżnić pewne elementy „kultury hanzeatyckiej”, które na Górnym
Śląsku zdarzają się tylko sporadycznie, jak dzbanuszek cynowy typu Hansekanne
z początku XVI wieku.
Plomby. Na wyrobach z materiałów twardych umieszczano puncę, która informowała m.in. o wytwórcy, właścicielu towaru, kraju pochodzenia. W podobnym
celu do tkanin mocowano ołowiane plomby. W sporej serii tych zabytków odkrytych w Gdańsku nie stwierdzono jednak dotąd znaków górnośląskich, ale opublikowano ledwie ich część. Z zamku w Opolu znany jest fragment małej plomby
i przypuszczalnie plombownica.
Skarbonki. W domach gromadzono monety w glinianych skarbonkach o kształcie mniej więcej kulistym, przypominającym kafle baniaste (ryc. 25). Z czasów nowożytnych znane są już skarbonki metalowe, a zachowały się głównie egzemplarze
cechowe.

Rzemiosło i cechy
Organizacje cechowe powstały w miastach śląskich w XIII wieku, na Górnym
Śląsku w XIV wieku, jednak materialne ślady ich działalności o charakterze prawnym znamy na Górnym Śląsku dopiero z XVI wieku. Rzemiosła miejskie nie działały
tylko w korporacjach cechowych. Na podstawie wyrobów kultury materialnej najczęściej nie sposób odróżnić wyrobów powstałych w warsztatach rzemieślników
zrzeszonych i niezrzeszonych, zwanych partaczami. Starszyzna cechowa wydawała rozporządzenia, aby wyroby były znakowane, ale poza elementami uzbrojenia,
punce są rzadkie.
W XVII wieku pojawiły się skrzynki cechowe, w których przechowywano
przedmioty związane z archeologią prawną. Prawny charakter mają też obesłania
cechowe – rodzaj metalowej legitymacji osoby zawiadamiającej rzemieślników
o terminie zebrania cechowego, które były w użyciu na Górnym Śląsku jeszcze
w XIX wieku. Na wielu wyrobach umieszczano godła cechowe. W działalności administracyjnej posługiwano się także, w zależności od cechu, takimi przedmiotami,
jak m.in. dzwonek ręczny, ceremonialna skrobaczka kominiarzy, sztandary, berła,
ołtarze ceremonialne, tablice przysiąg, krucyfiksy.
W swej działalności cechy używały przedmiotów bardzo zdobnych o charakterze ceremonialnym, jak konwie cechowe i wilkomy, czyli ceremonialne puchary,
do których mocowano różnego rodzaju ozdobne zawieszki. Po pracy zbierano się
w siedzibach cechów i bractw, w karczmach i gospodach czeladniczych, których
wyposażenie było specjalnie znakowane. Używano też specjalnych cechowych breloków, klamer do pasa, a warsztaty miały specjalne szyldy, wywieszki i metalowe
chorągiewki cechowe, a także świeczniki procesyjne. Z okazji różnych wydarzeń
jubileuszowych cechy wybijały okolicznościowe medale cechowe i nagrodowe.
Cechy miały także cele religijne. Fundowano własne kaplice, ołtarze. Członkowie brali udział w pogrzebach współtowarzyszy, a na trumnie zmarłego od XVI wieku noszono tarcze trumienne, pierwotnie z materii, później najczęściej metalowe.
Kruszce. Bez wątpienia górnośląskie złoża rud ołowiu (galena, tj siarczek ołowiu) miały znaczący wpływ na gospodarczą pozycję tego regionu, czyniąc z niego eksportera i tym samym partnera w handlu dalekosiężnym. Już w XIII wieku
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Ryc. 26. Opole. Kamienna forma
odlewnicza do odlewania aplikacji
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27. Bytom. Przęśliki

w Bytomiu pojawiły się małe szyby w specjalnych budynkach z urządzeniami wyciągowymi. Odkryto tam także narzędzia do pozyskiwania rudy, jak żelozka i kilofy.
Z ostrożnością natomiast traktują numizmatycy wielkości pozyskiwanego z galeny srebra. Sądząc na podstawie odkrywanych przedmiotów, można mówić o upowszechnieniu się rozmaitych wyrobów ze stopów miedzi i cynowych.
Obróbka surowców. Niewiele można powiedzieć na temat odlewnictwa, gdyż
liczba odkrytych form odlewniczych (ryc. 26) jest na Górnym Śląsku niewielka
i trudno je niekiedy odróżnić od matryc. Nieco lepiej jest z tyglami, ale brak badań
specjalistycznych uniemożliwia określenie materiału, jaki w nich topiono. Nieliczne
są narzędzia do obróbki metali. Poza wymienionymi, odkryto także narzędzia bardziej uniwersalne, które mogły służyć również do obróbki różnych surowców lub
np. wyłącznie do drewna.
Tokarka i kołowrotek, podobnie jak przęśliki (ryc. 27), znane były dość wcześnie,
ale dopiero napęd nożny stanowił wyraźny postęp. Jednak taki unowocześniony
kołowrotek upowszechni się dopiero w XVI wieku. Wcześniej pojawią się nożyczki
z nitem, przypominające formy używane do dzisiaj.
Znaczącym usprawnieniem była umiejętność wykorzystania w późnym średniowieczu sił naturalnych. Koło wodne, będące silnikiem wodnym, poruszało nie
tylko kamienie żarnowe w młynie, ale wiele innych urządzeń, jak miechy, młoty,
piły itd. Dobrze datowany młyn wodny (połowa XIV w.) odkryto w Ptakowicach,
na obrzeżach Górnego Śląska.
Mówiąc o obróbce surowców, trzeba wspomnieć o specyfice warsztatów zamkowych. Gospodarka miała tam wiele cech autarkicznych. Wytwarzane produkty nie
reprezentowały na ogół najwyższego poziomu, ale zaspokajały – przede wszystkim
w zakresie kowalstwa – potrzeby lokalne.
Specjalizacja rzemiosł utrudniała wykonanie złożonego zadania, jakim było np.
wznoszenie budowli. Powstawały więc strzechy budowlane skupiające rzemieślników wielu specjalności. W XIII wieku działały głównie wędrowne strzechy budowlane (cysterskie Rudy i kaplica w Raciborzu), a od około 1300 roku znane są cechy
budowlane działające na lokalne potrzeby, w dużych miastach zaś pojawił się urząd
miejskiego budowniczego.
W późnym średniowieczu straciły na znaczeniu niektóre zajęcia przydomowe.
Przykładowo, piekarze zaspokajają potrzeby wielu mieszczan, a materialnym tego
wyrazem są odkrycia pieców chlebowych.
Bogaty asortyment naczyń szklanych pojawia się na Śląsku w 2. połowie XIII
wieku. Huty leśne koncentrowały się przede wszystkim po obu stronach Sudetów.
O istnieniu na Górnym Śląsku wytwórczości szklarskiej możemy wnosić na podstawie takich toponimów, jak Szklarka (Glasdörfer) w okolicach Otmuchowa i Szklary
(Gläserdorf ) koło Grodkowa, wymienionych pod rokiem 1305 w księdze podatkowej biskupstwa wrocławskiego. Ponadto w tym rejonie, mianowicie w Nysie, odkryto wielką liczbę naczyń szklanych. W średniowieczu stosowano dwie podstawowe
techniki wykonania naczyń szklanych: wydmuchiwanie i ręczne formowanie oraz
wydmuchiwanie w formie.
Początkowo należy się liczyć z importem wyrobów z Niemiec. Naczynia szklane
znajdywane są w miastach i zamkach, co określa pozycję społeczną konsumentów.
Największy na Górnym Śląsku zbiór pochodzi z badań w różnych miejscach Nysy.
Z Bytomia natomiast pochodzi niewiele naczyń, ale istotniejszym odkryciem w tym
mieście jest szkło okienne.
Masa garncarska ma w późnym średniowieczu inne domieszki schudzające, ale
dopiero w czasach nowożytnych zmienia się na tyle, że można wytwarzać także
naczynia cienkościenne o barwie kremowej. Około XIII wieku pojawiają się importowane naczynia kamionkowe, a w XV wieku pojawiają się naczynia typu Dreihausen
(grupa Falkego), z Górnego Śląska dotąd ledwie znane. Toczenie pojawi się dopiero
u schyłku średniowiecza. Szkliwienie naczyń znane jest już ze schyłku wczesnego
średniowiecza, ale w późnym upowszechnia się i jest bogatsze w kolorystyce. Kamionka bolesławiecka pojawi się dopiero w XVII wieku.
Wyraźne zwiększenie w późnym średniowieczu zasobu form stanowi przejaw
rozwoju, ale nie jest to przełom. Z praktycznego punktu widzenia istotne jest pojawienie się różnego rodzaju naczyń na nóżkach, co ułatwiało termiczną obróbkę
pożywienia, kafli, wielu nieznanych wcześniej form użytkowych, jak np. skarbonki,
podstawki do rożna, ceramika budowlana i sanitarna oraz figurki gliniane przedstawiające najczęściej świętych. Na terenach niemieckich działali nawet specjaliści
wytwarzający figurki, określani w źródłach jako Bildebäcker. Nowością w późnym
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Ryc. 28. Wodzisław Śląski. Gliniana forma
do odciskania kafli piecowych

średniowieczu są naczynia antropomorficzne i zoomorficzne (głównie akwamanile)
oraz naśladownictwa form metalowych. Z czasów nowożytnych znana jest renesansowa forma do odciskania kafli piecowych (ryc. 28).
Duże zmiany zaszły w ornamentyce. Ważnym usprawnieniem było zastosowanie ornamentyki, głównie geometrycznej, nanoszonej stemplem obrotowym.
Natomiast różnego rodzaju przedstawienia reliefowe ludzi, zwierząt i roślin wykonywano najczęściej stempelkiem. W renesansie pojawi się dekoracja nakładkowa
i niekiedy roczna data wykonania oraz monogram wytwórcy. W tym samym czasie
na naczyniach i kaflach występują napisy, a sporadycznie na Górnym Śląsku tzw.
ceramika husycka. Przypomnijmy, że ornamentyka na kaflach płytowych była wykonana w formach.
Zmianie ulega także zdobienie wyrobów skórzanych. Na obuwiu, w miejsce
stosowanego we wczesnym średniowieczu haftu i ażuru, powstałego przez wycinanie nożyczkami, w XIII wieku pojawia się ornament ażurowy wybijany puncą,
a w późnym średniowieczu wytłaczanie scen i napisów stemplem wielkopłaszczyznowym i puncą. Do wyrobów wytłaczanych niezbędne jest użycie grubszej skóry
bydlęcej (czerwonej). Niebywale też rozszerza się asortyment wyrobów. Pojawiają
się patynki oraz różnego rodzaju futerały (ryc. 29). Te ostatnie znane były wprawdzie we wczesnym średniowieczu, ale głównie jako pochwy noży i mieczów. Trudno natomiast ocenić znaczenie siekierokształtnego noża do cięcia skóry, znanego
z Opola, ale było to raczej pewne usprawnienie.
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Ryc. 29. Nysa. Futerał skórzany na
drewnianej podkładce, który uległ
zniszczeniu w trakcie produkcji

Pobożność

Ryc. 30. Racibórz. Muszla – ślad pielgrzymki
do Santiago de Compostela

Z konieczności ograniczamy się przede wszystkim do drobnych znalezisk
kultury materialnej, będących śladem pobożności. Budowle sakralne omówiono
w innym miejscu, a sprzęty liturgiczne należące do wyposażenia świątyń śląskich
zostały opracowane przez historyków sztuki.
Pielgrzymki. Ze źródeł pisanych wiadomo, że w średniowieczu pielgrzymowano do miejsc najważniejszych, jak Ziemia Święta, Rzym i Santiago de Compostela, do ośrodków ponadregionalnych, jak np. Akwizgran, Kolonia czy Gottsbüren
w Niemczech i do lokalnych ośrodków kultu, jak np. Trzebnica. Potwierdzeniem
odbytej pielgrzymki był m.in. powrót do domu ze znakiem pielgrzymim. Górny
Śląsk nie obfituje, niestety, w tego rodzaju znaleziska. Znamy ledwie muszlę z Raciborza, ślad XIV-wiecznej wędrówki do grobu św. Jakuba Większego w Composteli (ryc. 30). Znaki pielgrzymie były też montowane w wieko lub dno cynowych
dzbanuszków typu Hansekanne. Z pielgrzymek przywożono oprócz rozmaitych
dewocjonaliów także tzw. relikwie zastępcze. Były to najczęściej fragmenty stroju
świętego (np. paciorki), przedmioty, którymi bodaj przetarto grób, drobne kamyki
z Ziemi Świętej, olej, którym przetarto grób, oraz tzw. agnuski. Były to woskowe,
później także oprawne w metal, przedmioty w kształcie hostii, które poświęcił papież w Rzymie. Przed wyruszeniem na pielgrzymkę lub w jej trakcie zaopatrywano
się w różne akcesoria, jak np. metalowe dzwoneczki, gliniane rogi tzw. akwizgrańskie, laski, manierki, ampułki na oleje, które coraz liczniej odkrywa się w trakcie
badań wykopaliskowych.
Przedstawienia świętych. Gliniane figurki świętych są niezwykle popularnym
wyrazem indywidualnej pobożności i znajdywane są na każdym niemal stanowisku
z późnego średniowiecza. W tej sytuacji niełatwo wytłumaczyć ich brak na Górnym
Śląsku. Odosobnione znalezisko z Nysy przedstawia wprawdzie niewiastę, jednak
nie musi to być święta. Mamy tu wyraźną dysproporcję z obszarem Dolnego Śląska, tym większą, że we Wrocławiu odkryto spory magazyn wyrobów nieudanych.
Częste na Górnym Śląsku są natomiast przedstawienia świętych na kaflach. Zwłaszcza popularni są patroni rycerstwa, jak św. Jerzy i św. Michał, a także i patronka
górników św. Barbara.
Krzyżyki. Pewnym zaskoczeniem, i to w skali całej Polski, jest niewielka liczba odkrywanych krzyżyków, datowanych na późne średniowiecze. Noszono je
najczęściej na szyi na rzemyku. Liczniej występują dopiero w grobach z wieków
XVII–XVIII.
Paternoster i różaniec. W miastach śląskich masowo znajdywane są kościane
płytki z otworami – pozostałość po produkcji paciorków, jak się sądzi, do różańca.
Trudny do wytłumaczenia jest brak tego rodzaju płytek na Górnym Śląsku. We
wrocławskich testamentach często wymieniane są także różańce z innych surowców, w tym z korala.

Scholaryzacja
Wraz z rozwojem miast zakładano szkoły. Najwyższa funkcjonowała przy katedrze wrocławskiej. W miastach średnich, jak Opole, Racibórz, Otmuchów, Nysa
i Głogówek, w wiekach XIII–XIV powstawały szkoły kolegiackie, po części przekształcone z licznych szkół parafialnych. W biskupiej Nysie w 1624 roku powstało
kolegium jezuickie Carolinum. W wiekach XIV i XV wyraźnie się powiększyła liczba
osób umiejących pisać i czytać. Do posiadających tę umiejętność osób duchownych i najwyższych warstw społecznych oraz będących na ich usługach urzędników
dołączyli urzędnicy komunalni, władze cechowe oraz kupcy, szlachta i mieszczanie.
Z testamentów wynika, że niektórzy mieszczanie mieli w domach książki. Występowanie napisów na różnorodnych wyrobach kultury materialnej nie jest jednak
wystarczającym świadectwem umiejętności pisania i czytania wśród rzemieślników
czy odbiorców ich wyrobów. Popularne były bowiem wówczas szablony i zdarza
się, że na przykład wykuty napis jest odwrócony. Niekiedy na wyrobach zdarzają
się litery nietworzące wyrazów. Jak się zdaje, był to okres (XIV–XV w.) fascynacji
pismem, w którym traktowano je niekiedy jako ornament.
Tabliczki woskowe. W szkołach, w prowadzeniu działalności kupieckiej oraz
w sporządzaniu projektów dokumentów najchętniej posługiwano się tabliczkami
woskowymi. Z Górnego Śląska znane są ledwie dwie drewniane, prostokątne tabliczki woskowe, niestety bez warstwy wosku z notatkami. Jedną z nich odkryto
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w pozostałościach kramu na bytomskim rynku łącznie z kupieckim odważnikiem
i monetami. Zachód Europy, szczególnie Francja, zna także tabliczki wykonane
z kości słoniowej, bogato zdobione scenami dewocyjnymi lub miłosnymi. W Skandynawii natomiast zachowały się drewniane tabliczki zwieńczone półkolem, jakie
znamy z przedstawień w słynnym Kodeksie Manesse. Tabliczki przechowywane były
najczęściej w zdobionym wyciskaniem, skórzanym futerale, noszonym przy pasie.
Tego rodzaju okazy znane są w Polsce ze strefy nadmorskiej.
Stilusy. Rylce do pisania na tabliczkach woskowych są dość popularne na ziemiach polskich. Stilus z Opola reprezentuje niespotykany w Polsce typ harceński
z XIII wieku. Rylce wcześniejsze są w całości wykonane z metalu, młodsze często
są kościane, a jedynie igłowata końcówka jest metalowa. Najczęściej przechowywane były wraz z tabliczkami w skórzanym futerale, stanowiąc niekiedy element
jego zamknięcia.
Papier. U schyłku średniowiecza powstały na Śląsku wytwórnie papieru. Pierwsza czerpalnia na Górnym Śląsku wymieniona jest w 1496 roku w Nysie, jednak
dopiero w XVI wieku papier wypiera pergamin.
Drukarnie. Najstarsza na Górnym Śląsku drukarnia powstała w 1521 roku w Nysie.
Księgi. W czasie badań wykopaliskowych odkrywa się niekiedy metalowe
okucia ksiąg lub fragmenty skórzanych okładek. Spotyka się rozmaite rozwiązania
służące do zamykania księgi.
Okulary. Znane są już od schyłku średniowiecza. W tym czasie pojawiają się
w źródłach pisanych (Nietbrille) i w ikonografii, ale dotąd ich na Górnym Śląsku
nie odkryto. Stwierdzono też pewną prawidłowość: w przedstawieniach malarskich
okulary noszą wyłącznie mężczyźni, ale oryginalne zabytki znajdywane są na zachodzie Europy często w konwentach żeńskich, między ławkami świątyni.

Symbolika
Archeolodzy zajmujący się wcześniejszymi epokami dość chętnie zaliczają nie
do końca zrozumiałe przedstawienia i symbole do zjawisk kultowych, magii itd.
W późnym średniowieczu, kiedy wiele symboli można objaśnić, sprawa wydaje się
prostsza. Pojawiają się jednak dwa zasadnicze nowe problemy. Pierwszy to masowe
występowanie symboli na wyrobach wykonanych niemal ze wszystkich surowców,
drugi, bardziej skomplikowany, to nader częsta wymiana i zachodzenie na siebie
symboli ze sfery sacrum i profanum. Wymieńmy jako przykład literę „M”, która oznaczać może zarówno Marię, jak też Minne – miłość; czy popularną lilię, również
symbol Marii (czasem Świętej Trójcy) i jednocześnie symbol popularny w heraldyce.
Wiele symboli ma ścisły związek z kulturą rycerską, zwłaszcza z miłością dworną.
Para kochanków. Pierwowzoru tego przedstawienia można dopatrywać się
w Adamie i Ewie stojących pod drzewem Dobra i Zła, dość często wyobrażanych,
np. na kaflach. W scenach związanych z miłością dworną również występują dwie
postacie – kobiety i mężczyzny, ale na Górnym Śląsku można wyróżnić kilka odmian tej sceny: kochankowie stoją pod drzewem miłości, kobieta jest w koronie,
co zdaje się nawiązywać do popularnej opowieści o Tristanie i królowej Izoldzie.
Scenie tej towarzyszą w bordiurze napisy, jak na tzw. amuletach miłosnych ze skóry,
wykonanych z tej samej matrycy (ryc. 31). W innym wariancie w koronie drzewa
jest pelikan karmiący młode – symbol Chrystusa, a napisy mają podobną, miłosną
wymowę. Z kolei z prymitywnej formy odlewniczej znana jest podobna scena,
ale bez napisów i pelikana. Na kaflach natomiast kochankowie stoją i w rękach
trzymają wianek.
Rycerz i dama. Na serii pieczęci górnośląskich dama stojąca na wieży podaje
hełm (zwycięskiemu) rycerzowi, a na kaflach rycerz przygrywa damie na lutni.
Przedstawione warianty nie wyczerpują całości zagadnienia. Przypomnijmy, że
na przykład w znanym Kodeksie Manesse książę Henryk IV Probus odbiera z rąk
damy siedzącej na balkoniku wianek jako nagrodę po wygranym pojedynku turniejowym.
Niepodobna wskazać każdorazowo, które z przedmiotów o symbolice miłosnej
ma bezpośredni związek z aktem małżeńskim. W źródłach pisanych widoczne jest
wprawdzie rozróżnienie obrączki – pierścionka ślubnego (fingerlin) i pierścionka
(ring), ale nie wiemy, jakimi kryteriami się wówczas kierowano. Ze ślubem ma
zapewne związek pierścionek ze splecionymi dłońmi. Warto dodać, że Ordo benedictionis sponsum et sponsam biskupa Henryka z lat 1302–1319 przewiduje na
początku ślubu poświęcenie pierścionków. Wprawdzie później zmienia się nieco
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Ryc. 31. Bytom. Skórzany amulet miłosny
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Ryc. 32. Nysa. Gliniany garnk dwuuszny
zdobiony nakładką i napisem dewocyjnym
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ceremoniał, ale akt święcenia pozostał, choć niekiedy sugeruje się, że dotyczył on
wianków. Także u Żydów małżonek nakładał żonie pierścionek ślubny, na którego
tarczce częste są hebrajskie napisy, ale ze Śląska nie znamy tego rodzaju zabytków.
Popularne są przedstawienia rycerza – kopijnika, świętych, sceny pasyjne, symbole chrześcijańskie, jak np. pelikan karmiący młode. Częsty jest także Veraikon.
Napisy i sceny dewocyjne. Na uwagę zasługuje zespół naczyń z cienkościennej,
wysokiej jakości kremowej glinki, z zieloną polewą odkryty w kloace z wieków
XVI–XVII w Nysie. Wystąpiły tam m.in. wypukłe napisy DAS ISTZ LAMB GOTT, IESUS
VON NAZARET DER, …CHRISTVS…, którym towarzyszyły nakładki antropo- i zoomorficzne, czasem w medalionach (ryc. 32).
Drobna plastyka zoomorficzna. Trudno natomiast interpretować drobny fragment glinianej figurki ptaka z Raciborza.

Gry i zabawy
Gry planszowe. Nie zachowała się z Górnego Śląska plansza do popularnych
w późnym średniowieczu gier, jak szachy, tryktrak, warcaby czy młynek. Liczniejsze
są natomiast bierki do tych gier, choć brak wśród nich pewnych figur szachowych.
Kości. Na sześciennych kostkach w średniowieczu (ryc. 33) dominował, istniejący do dziś, system, w którym suma przeciwległych oczek wynosi 7 (3+4, 2+5, 1+6),
rzadsze są natomiast systemy 11 (5+6) – 7 (3+4) – 3 (1+2). Niekiedy znajdywane
są astragalusy.
Liczmany i żetony. Francuskie mosiężne liczmany pojawiły się u schyłku średniowiecza, natomiast ołowiane okrągłe żetony (franc. mèreaux lub ang. tokens),
używane do gier, rozliczeń oraz dawane jako jałmużna, znane są na Górnym Śląsku
z wieków XIV–XV.
Kule. Najczęściej nie można określić, do jakiego rodzaju gry służyły drewniane
kule. Jednak na bytomskim rynku oprócz kul (ryc. 34) odkryto także rodzaj golfowych kijów z wieków XIV–XV czy lasek do hokeja na trawie, które mogły służyć
do podbijania kul.
Piłki. Służyć mogły do wielu dziecięcych zabaw oraz gier dla dorosłych z użyciem kija – prototyp krykieta i baseballu.
Koniki. Gliniane koniki, z jeźdźcem lub bez, w późnym średniowieczu były popularną zabawką chłopców, aczkolwiek na Górnym Śląsku są stosunkowo rzadko
znajdywane (ryc. 35).
Militaria – miniatury. Chłopcy bawili się miniaturami militariów.
Instrumenty muzyczne. Najczęściej znajdywane są proste w wykonaniu,
kościane fujarki i gwizdki.

Ryc. 33. Bytom.
Sześcienne kostki do gry
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Ryc. 34. Bytom. Bierka do gry planszowej lub
bączek do zabawy i drewniane kule do gry

Ryc. 35. Wodzisław Śląski. Gliniany,
szkliwiony konik
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Higiena
Lavabo. Widelec jest wynalazkiem epoki renesansu, wcześniej jedzono przy
stole palcami i nożem. Nierzadko niezbędne więc było mycie rąk także w trakcie posiłku. Początkowo używano do tego celu kompletu (lavabo) składającego
się z dwóch brązowych mis, niekiedy bogato zdobionych ornamentem rytym,
tzw. hanzeatyckich, znanych także z Górnego Śląska. W rzeczywistości zabytki te
powstały jednak wcześniej niż związek hanzeatycki i wywodzą się z naczyń używanych w Kościele. Z Europy Zachodniej znane są także młodsze egzemplarze
emaliowane, tzw. gemeliony, z lekko zaznaczonym dziobkiem. Następnie pojawiły
się brązowe naczynia do nalewania wody, rodzaj dzbanka (Handfass), a później
akwamanile w kształcie zoomorficznym lub często przedstawiające jeźdźca na
koniu. Niekiedy jest to metalowy kociołek, rodzaj czajnika. W izbach pojawiła się
także, znana z dzieł malarskich, wnęka na oba naczynia i obok haczyki na ręczniki. Mniej zamożni mieszczanie używali glinianego lavabo, jakie znamy z Raciborza
(ryc. 36). W czasach nowożytnych lavabo to także rodzaj mebla z misą i dzbanem
lub wiszącym zbiornikiem i wpuszczoną w blat kamienną lub porcelanową misą.
Lusterka. Zachód Europy zna liczne oprawki lusterek wykonane na ogół z kości
słoniowej. Na odwrocie tych luksusowych przedmiotów przedstawiano w reliefie
najczęściej sceny miłosne bądź o charakterze dewocyjnym. Miejscem ich produkcji
była najczęściej Francja. Jedyny tego rodzaju egzemplarz znany jest z dawnych
zbiorów kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Z Dolnego Śląska znamy także
większe, drewniane oprawki, a z Pomorza małe egzemplarze cynowe.

Ryc. 36. Racibórz. Lavabo
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Grzebienie. Późnośredniowieczne grzebienie, popularne znalezisko na Górnym
Śląsku są najczęściej krótkie, dwustronne, o zróżnicowanej gęstości zębów z obu
stron. Na zachodzie Europy tego rodzaju grzebienie wykonane bywają z kości słoniowej i wówczas są bogato zdobione scenami oddanymi w reliefie, niekiedy są też
na nich dewizy, monogramy i symbole. Znane są też specjalne skórzane futerały
na te zabytki. Nie ma wśród badaczy zgodności, czy bardzo wąskie egzemplarze
jednostronne o długich zębach służyły do wpinania we włosy czy też ornamentowano nimi naczynia gliniane.
Szczoteczki do zębów. Najstarsze znane są w Polsce dopiero ze schyłku XVIII
wieku z Gdańska i Wrocławia.
Przybory toaletowe. Nierzadko kilka przyborów, połączonych osią, stanowiło
komplet, co znamy już z wczesnego średniowiecza. Zdarzają się także pojedyncze
przedmioty, jak np. rogowa łyżeczka do usuwania wosku z uszu.
W średniowiecznych źródłach pisanych występują przedmioty związane z higieną, jak badekappe, badekappe sak, badekessel, badesteyne, badtuch, jednak trudno
zidentyfikować ich materialne odpowiedniki. Właściwie ledwie znane są ręczniki
(handtuch) rycerskie przekazane niegdyś kościołowi w Gdańsku. Wiele naczyń klepkowych było używanych, jak wynika to z ikonografii, przy myciu i kąpieli, ale w materiale archeologicznym nie sposób wskazać na te związane wyłącznie z higieną.
Publiczne łaźnie znane były już we wczesnym średniowieczu, ale na Górnym
Śląsku dotąd nie zostały zidentyfikowane w terenie.
Pranie. Jak można sądzić na podstawie źródeł ikonograficznych, prano bezpośrednio w rzekach albo na otwartym powietrzu w niskich, szerokootworowych
naczyniach klepkowych. Wodę podgrzewano w naczyniach metalowych. Dość popularne były drewniane kijanki.
Ustępy. W miastach najczęściej budowano szalowane drewnem latryny lub
wykorzystywano zamulone studnie. Bardziej komfortowe urządzenia sanitarne stosowano w murowanych zamkach, a najprostszym i najczęstszym rozwiązaniem
były wystające na zewnątrz wykusze. Poza samą pozostałością latryny znajdywane
są niekiedy deski klozetowe.

Produkcja żywności
Badania średniowiecznych wsi właściwie nie były na Śląsku prowadzone. Już
poza Górnym Śląskiem, w Ptakowicach pod Brzegiem, odkryto młyn wodny z XIV
wieku. Ziemię uprawiano nie tylko na wsi, ale także na sporych niekiedy obszarach
w obrębie miast, o czym świadczą znaleziska narzędzi rolniczych.

W kuchni i przy stole
Najważniejszym miejscem w kuchni było palenisko, najczęściej zlokalizowane
przy ścianie, do której zamocowany był okap. Zapewne był to piec, ale dotąd
takiej konstrukcji nie odkryto. W źródłach ikonograficznych przedstawiana bywa
izba z paleniskiem na poziomie podłogi, ale przypuszczalnie jedynie odgrzewano
tam potrawy. Do sprzętów ułatwiających przyrządzanie posiłków na ogniu należą
takie żelazne przedmioty, jak np. krzesiwo, ruszt, szufelka, rodzaj pogrzebacza oraz
podwieszony pod okapem łańcuch z hakiem do zawieszenia kociołka czy trójnóg.
Ponadto skórzany miech oraz rożen, który mógł być w całości żelazny bądź tylko
szpadka była żelazna, a podpórki gliniane. Z czasem pojawi się rożen ze szpadką
połączoną z wiatraczkiem, który poruszany był ciepłym powietrzem. Jedynie z europejskiej ikonografii znane są naczynia z przykrywą, utrzymujące potrawy w wysokiej
temperaturze (Warmhaltevorrichtung). Na wyposażeniu kuchni były też rozmaite
pojemniki na płyny, materiały sypkie, maselnice, kosze, misy do przygotowywania
potraw, sita, tasaki, wiadra, klatki na zwierzęta. Pozostałe sprzęty w zależności od
zamożności mieszkańców używane były zarówno w kuchni, jak i przy stole bądź
tylko w kuchni. Naczynia drewniane były klepkowe bądź toczone (ryc. 37). Te drugie
najpierw toczono z dwu stron, później jedynie od wewnątrz. Naczynia gliniane
były już często szkliwione, najczęściej garnki, dzbany i misy. Częste są już formy
na nóżkach, co ułatwiało ogrzewanie potraw na ogniu. Były to głównie patelnie
(ryc. 38) oraz kuliste naczynia na nóżkach, naśladujące nieznane na Górnym Śląsku
metalowe grapeny. Zdarzają się naczynia specjalne, jak np. importowane z Południa
puchary typu losztickiego (ryc. 39), naczynia z półkulistym dnem, naczynia zdobione ornamentem plastycznym, ceramika tzw. husycka z pasmem liter na barku,
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Ryc. 37. Bytom. Drewniana toczona miska

Ryc. 38. Nysa. Gliniana, szkliwiona patelnia
na nóżkach

Ryc. 39. Racibórz. Gliniany
pucharek typu losztickiego
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puchary (ryc. 40–41), naczynia z wielolistnym wylewem (ryc. 42) oraz naczynia
miniaturowe (ryc. 43) i w czasach nowożytnych naczynia zdobione nakładką.
Nieliczne są jeszcze naczynia cynowe, w tym dzbanuszki typu Hansekanne.
Bardzo dużą różnorodność form wykazują natomiast liczne, zwłaszcza w Nysie, naczynia szklane (ryc. 44), które w czasach nowożytnych mają też elementy metalowe.
Średniowiecze nie zna jeszcze widelca, który pojawi się dopiero w renesansie, noże
są natomiast znane od dawna. Łyżki odkryto jedynie drewniane, choć znano już
wówczas metalowe. Prócz tych sztućców do spożywania posiłków znane są w średniowieczu sztućce półmiskowe do serwowania potraw, jak np. dwuzębne widelce
(do mięs) oraz noże z bogato zdobionymi rękojeściami. Z bardzo już bogatego
zasobu naczyń, głównie cynowych, i sprzętów używanych w kuchni i przy stole
w średniowieczu na zachodzie Europy niewiele, niestety, odkryto na Górnym Śląsku.

Ryc. 40. Opole. Gliniany puchar
z ornamentyką geometryczną
0

5m

Ryc. 41. Bytom. Naczynia gliniane
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Ryc. 42. Wodzisław Śląski. Gliniane naczynie
z wylewem uformowanym na kształt
wieloliścia

Ryc. 43. Bytom. Gliniane naczynia
miniaturowe

234

Ryc. 44. Nysa. Naczynia szklane
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Komunikacja
Koń używany był w średniowieczu zarówno do jazdy pod wierzch, jak też jako
zwierzę pociągowe. Bez względu na to, do jakiego celu był używany, musiał być
podkuty. Analiza podków skupia się przede wszystkim na ich typologii, pomijając
sposób odróżnienia podków do jazdy pod wierzch i do zaprzęgu. Nie wiemy też,
czy różniły się podkowy używane na przykład w terenach górskich i nizinnych, zimą
i latem. Nie potrafimy również jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy późne
średniowiecze przyniosło jakieś istotne zmiany podków. O użytkowaniu wozów
świadczą znaleziska kół szprychowych. W późnym średniowieczu zasadniczo nie
korzystano już z kościanych łyżew, a późne datowanie odkrytych okazów budzi
wątpliwości.
Postęp w transporcie wodnym czytelny jest przede wszystkim w strefie nadmorskiej, gdzie powstały statki wprawdzie o słabej konstrukcji, ale o dużej ładowności (koga). W rzecznych łódkach nie da się, niestety, stwierdzić wyraźniejszych
przemian w stosunku do okresu poprzedniego.

Nałogi
Fajki. Pojawiły się dopiero w XVII wieku. Dominują fajki tzw. jednorodne, typu
holenderskiego (ryc. 45), wykonane z gliny białawej, z rurkowatym ustnikiem. Występują masowo na wielu stanowiskach. W większości na ostrodze są znakowane,
co umożliwia określenie ich pochodzenia, najczęściej z Niderlandów, i datowanie.
Rzadsze są egzemplarze wykonane w całości z kremowej gliny, zdobione ornamentem reliefowym na cybuchu. W 1753 roku powstała fabryka fajek w Zborowskiem,
której produkcja (do ok. 1860) wyparła importowane fajki jednorodne. Ulepszenia
w produkcji fajek, jak lulki gliniane z gliny szkliwionej, fajki porcelanowe i w końcu
egzemplarze wytwarzane z drewna i korzenia wypierały fajki jednorodne.

Ubóstwo i choroba
W średniowieczu nietrudno było popaść w ubóstwo i bezdomność. Do tego
dochodziły na ogół choroby, w tym nieuleczalny trąd. Najczęściej miasta i zakony
zarządzały specjalnymi placówkami opiekuńczymi, jak szpitale, leprozoria (Nysa,
Otmuchów, Racibórz) i – najliczniejsze – przytułki. Do placówek tych, funkcjonujących w większości miast, trafiali chorzy, starcy, wdowy, wędrowcy, pielgrzymi,
sieroty, porzucone niemowlęta. Najczęściej placówka składała się z kościoła lub
kaplicy, a przynajmniej oratorium, budynku dla zakonników, budynku dla pacjentów, zabudowań gospodarczych i cmentarza. Całość otoczona była murem. Wbrew
nazwie w szpitalu właściwie nie leczono pacjentów, ale zapewniano im opiekę,
a zwłaszcza posługę religijną. Bardzo częste było wezwanie Ducha Świętego, jak
np. szpitala w Bytomiu założonego przez księcia Kazimierza II.
W Polsce nader rzadko prowadzi się badania kości ludzkich w celu stwierdzenia
przebytych chorób. Nie potrafimy także w sposób pewny zidentyfikować narzędzi,
którymi posługiwali się chirurdzy. Bardzo popularne w średniowieczu były medyczne manuskrypty, w tym także miejscowych autorów, jak np. Jana z Grodkowa, powstały w XIV wieku. Medycy zatrudnieni byli na dworach książęcych w Raciborzu
i Bytomiu. Ze źródeł pisanych wiadomo, że niektóre klasztory prowadziły apteki.
Z treści testamentów wynika, że miniaturowe naczynia i moździerze stanowiły wyposażenie apteki, ale używano ich także w gospodarstwie domowym.
Archeologia niewiele może powiedzieć o kobiecie, która nie może zajść w ciążę albo – przeciwnie – chce uniknąć ciąży czy wręcz usunąć płód. Zajmowały
się tym wspomniane wcześniej traktaty medyczne, a także oryginalne źródło z XIII
wieku, z Górnego Śląska – tzw. Katalog magii Rudolfa z Rud koło Raciborza, przeznaczony dla spowiedników.

Obrządek pogrzebowy

Ryc. 45. Opole. Gliniane cybuchy fajek

Zainteresowanie cmentarzami późnośredniowiecznymi i nowożytnymi nie ma
w Polsce długiej tradycji. Niektóre obiekty na Górnym Śląsku wprawdzie zostały rozkopane, ale opublikowane wzmianki i sprawozdania nie pozwalają na uogólnienia.
Nieco lepiej jest z cmentarzami z wieków XVII i XVIII. W pełni opublikowano przynajmniej dewocjonalia z grobów przy kościele Wszystkich Świętych w Gliwicach.
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Szczegółowo została opracowana liturgia pogrzebu w Polsce, ale tylko katolickiego.
Lepiej jest ze śląską sztuką sepulkralną. Dysponujemy też opracowaniem śląskich
cmentarzy żydowskich.
Podział cmentarzy na nieprzykościelne i przykościelne wcale nie jest w późnym średniowieczu przejrzysty, część świątyń bowiem powstała na terenie wcześniej istniejących nekropoli. Dopiero w czasach nowożytnych powstają cmentarze
komunalne bez kościoła, ale na ogół jest tam mała kaplica cmentarna.
Lokalizacja i założyciel cmentarza. Począwszy od późnego średniowiecza
istotne jest, czy pochówki znajdują się na cmentarzu przy kościele parafialnym,
kolegiackim, a jeśli przy kościele klasztornym, to jakiego konwentu, i czy chowano tylko braci zakonników czy siostry zakonnice, czy także osoby świeckie, czy
na cmentarzu przy kościele szpitalnym chowano także pensjonariuszy. Cmentarze
zakładane były w większości przy południowej – bardziej przyjaznej – stronie kościoła, a sama świątynia była też miejscem spoczynku dla określonych kategorii
ludności. Sytuacja ta dotyczy głównie miast. Przy grodach, funkcjonujących nadal
w późnym średniowieczu, cmentarze nie zmieniały wcześniejszej lokalizacji. Kiedy
gród przestawał funkcjonować, często zmarłych chowało się na majdanie. Od XIII
wieku zwiększyła się jednak liczba wsi z kościołami parafialnymi, przy których również były cmentarze.
Funkcja cmentarza. Oprócz czynności związanych z liturgią pogrzebu i innymi obrzędami kościelnymi cmentarz katolicki w średniowieczu pełnił także wiele
innych funkcji. Bywał miejscem, gdzie dokonywano takich aktów prawnych, jak
przysięga, nadanie ziemi w lenno, finalizacja transakcji handlowej, czasem był też
miejscem azylu. Na cmentarzu nierzadko handlowano, suszono bieliznę, wypasano bydło i wyrzucano odpadki. Pod tym względem bardzo różniły się cmentarze
żydowskie i protestanckie, które były miejscem skupienia i modlitwy.
Wyznanie a cmentarz. W późnym średniowieczu były cmentarze katolickie i żydowskie, a około połowy XVI wieku pojawiają się także cmentarze ewangelickie.
W dwu pierwszych wypadkach bardzo rygorystycznie przestrzegano niechowania
przedstawicieli tych wyznań na jednym cmentarzu. Zasady te nie były już tak konsekwentnie stosowane w przypadku cmentarzy katolickich i ewangelickich.
Ceremoniał i liturgia pogrzebu. Katolicyzm przejął liturgię z Zachodu, która
nawiązywała do czasów karolińskich. Liturgia zależała od statusu zmarłego: odróżniano pogrzeb króla i księcia, pogrzeb szlachcica i bogatego mieszczanina, pogrzeb
zwyczajny. Były też pogrzeby niezwyczajne: dziecka, położnicy i ekskomunikowanego. Liturgia bywała istotnie skracana w czasie takich wydarzeń, jak np. epidemie.
Znany intelektualista z Koźla Mikołaj pisze w początkach XV wieku, że dziecko bez
chrztu powinno być pochowane w stajni lub na polu i nie można było za nie
odprawiać mszy św. Specyficzną oprawę miały pogrzeby osób należących do korporacji, np. do cechu.
Na Śląsku dopiero od połowy XV wieku spotykamy się z dyspozycjami w testamentach dotyczącymi miejsca pochówku. Wcześniej jednak precyzowano elementy
ceremoniału pogrzebowego. W dokumencie z 1360 roku Piotr Sandtko z Paczkowa
zobowiązał mnichów z klasztoru w Kamieńcu (czyniąc wcześniej hojne nadania)
do przygotowania na jego pogrzeb trzech całunów, dwóch kamieni wosku oraz
do rozdzielenia datków pieniężnych wśród żałobników.
Inwentarze grobowe. Termin ten rozumiemy bardzo szeroko, obejmując nim
wszystko, co znaleziono w jamie grobowej, a więc zarówno elementy trumny, ubiór
i jego akcesoria, jak też właściwe wyposażenie grobowe. Kwestie te są bardzo jeszcze słabo rozpoznane na Górnym Śląsku. W tej chwili wydzielić można trzy fazy.
W późnym średniowieczu zdarzały się okucia trumny (gwoździe, okucia amorficzne), sporadycznie elementy ubioru i akcesoriów (głównie sprzączki), w tym coraz
rzadsze bardzo duże kabłączki skroniowe, a z wyposażenia monety. Nie wiemy natomiast, czy przy grobowcach Piastów w świątyni wieszano uzbrojenie sepulkralne
i różne inne elementy upamiętniające zmarłego. Wiele nieporozumień wynika ze
stosowania przez archeologów terminu „trumna” w odniesieniu do wszelkich śladów drewna w grobie. Sprzed XIII wieku są to najczęściej pozostałości szalowania,
ewentualnie deski trumny kłodowej. W fazie drugiej, przypadającej na XVI wiek,
niewiele można powiedzieć o inwentarzach pochówków katolickich. Jedynie w kościele dominikanek w Raciborzu odkryto w grobie jednego z raciborskich książąt
złamany miecz z przełomu wieków XV i XVI. Zaskoczeniem są natomiast pochówki
ewangelickie z tego czasu. Stwierdza się w nich bardzo dużo okuć będących elementami stroju (odświętnego, ale nie bogatego), metalowe pasy, noże, naparstki
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oraz wyposażenie o charakterze symbolicznym, jak np. nożyce (groby położnic)
i pęki kluczy w grobach kobiet. W trzeciej fazie, przypadającej na wieki XVII i XVIII,
w grobach katolickich dominują dewocjonalia, a w pochówkach ewangelickich
pojawiają się nowe elementy symboliczne, jak sztuczne kwiaty, wianki, metalowe
korony zmarłych (Totenkrone). Dla obu wyznań charakterystyczne są także stylowe
okucia trumien (uchwyty). Nie mamy, niestety, żadnych informacji na temat inwentarzy w grobach żydowskich.
Socjotopografia cmentarza. W miastach otoczonych murami obronnymi cmentarze zakładano w ich obrębie. Niekiedy lokowanie nekropoli poza murami było
spowodowane klęskami (głodem, zarazą). Jednak począwszy od XV wieku cmentarze przy kościołach w obrębie murów dużych miast na Górnym Śląsku były tak
przepełnione, że decydowano się na zakładanie podmiejskich kaplic cmentarnych
(np. w Nysie). Były to jednak wówczas cmentarze pośledniejszej kategorii. Poza
murami najczęściej chowano też osoby „wykluczone”. Jeśli miejscem pochówku był
kościół, to już sam fakt grzebania w obrębie świątyni stanowił wyróżnienie. Były
tam miejsca lepsze (np. przy ołtarzu czy ogólnie w prezbiterium, wzdłuż głównej
osi nawy) i pośledniejsze. Istniały też obszary wyodrębnione, jak krypty i kaplice.
Specjalny status mieli biskupi zmarli w Nysie i Otmuchowie, którym przysługiwało
prawo pochówku w katedrze. Zasadniczo jednak prawo do pochówku w świątyni
mieli wyżsi duchowni, dobroczyńcy kościoła i osoby z możnych rodów. Niepoślednią rolę odgrywała jednak kondycja finansowa, co sprawia, że są wyjątki od
tej zasady. Na przykład w kolegiacie Krzyża Świętego w Opolu w 2. połowie XV
wieku mógł być pochowany każdy, kto wpłacił jedną grzywnę do kasy kościelnej.
W literaturze polskiej często krypty lub kaplice, w których pochowano członków rodziny panującej, określa się jako mauzoleum. Na Górnym Śląsku można
tego terminu użyć w odniesieniu do pochówków w kościołach franciszkańskich
w Opolu i Opawie oraz dominikanów w Cieszynie, gdzie pochowano przedstawicieli miejscowych rodzin książęcych. Także mieszczanie mieli swoje kaplice, jak
dowodzi tego wczesny przykład wójta nyskiego Jana, który w 1298 roku założył
w Nysie kaplicę śś. Mateusza, Wawrzyńca i Marcina przy kościele św. Jakuba. Jednak
przy kościołach szpitalnych pochówek w kaplicy przysługiwał także pensjonariuszom (Nysa, Racibórz). Z kolei na cmentarzu przy kościele istotna była odległość
od bryły świątyni, zwłaszcza wejścia, ale także od płotu czy muru cmentarnego.
Niegodna była lokalizacja poza wyznaczonym przez ogrodzenie sacrum. Wyróżniają
się tu miejsca, na ogół przy szubienicach, gdzie właściwie nie chowano zmarłych,
ale ich pozostawiano. Z kolei niekiedy wysocy dostojnicy Kościoła wydawali dyspozycje, aby pochować ich pod posadzką kościoła, po której chodzą wierni, co miało
świadczyć o ich pokorze. Podobną wymowę miała wyrażana w testamencie osób
majętnych wola, aby pochować ich na cmentarzu inter plebejos.
Na cmentarzach poza murami chowano nie tylko uboższą ludność, osoby wykluczone (samobójcy, lichwiarze, ekskomunikowani, kobiety zmarłe w połogu oraz
nieochrzczone dzieci), ale od 2. połowy XVI wieku także heretyków, jak określano
wówczas osoby wyznania ewangelickiego. Wstępne rozpoznanie pochówków na
ewangelickim cmentarzu przy kościele ewangelickim Zbawiciela we Wrocławiu pozwala jednak na stwierdzenie, że chowano tam kobiety zmarłe w połogu, dając im
specyficzne wyposażenie – nożyczki, co znane jest także z innych terenów.
Można zatem ogólnie wyróżnić trzy kategorie miejsc poświęconych, gdzie chowano zmarłych. Do najwyższej należy sama świątynia, do niższej cmentarz przy
kościele, do najniższej cmentarz poza murami miejskimi. Z kolei na samym szczycie
kategorii najwyższej stoi katedra.
Wielkość cmentarza. Nie ma żadnej reguły regulującej wielkość obszaru zajmowanego przez cmentarz, gdyż decydowało o tym wiele czynników. Na ogół zawsze
okazywało się, że po jakimś czasie cmentarz był za mały. Najprostszym sposobem
radzenia sobie z tą sytuacją było, znane już we wczesnym średniowieczu, chowanie
zmarłych w warstwach. Powodowało to częste niszczenie wcześniejszych grobów
i podnoszenie się terenu. W późnym średniowieczu zaczęły więc powstawać ossuaria – kaplice, w których dolnej kondygnacji gromadzono kości ze zniszczonych pochówków. Kiedy i to okazywało się niewystarczajace, przenoszono cmentarz w inne
miejsce w obrębie murów lub poza murami miasta i tam wznoszono kaplicę lub
kościółek filialny.
Groby zbiorowe. Są najczęściej efektem epidemii lub wojen. W Kronice raciborskiej
spisanej w XV wieku wspomniano, że w 1318 roku była tak wielka zaraza morowa,
że zabrakło ludzi do grzebania zmarłych, a w dołach chowano po 50 ciał zmarłych.
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Architektura sepulkralna. Jej pojawienie się jest charakterystyczne dla późnego średniowiecza. Zmarłego składano do murowanego grobowca zagłębionego
w ziemi, a na wierzchu umieszczano poziomą płytę kamienną (ryc. 46), później
także brązową. Nagrobek w formie kamiennej skrzyni umieszczonej na posadzce
kościoła określany jest jako tumba. Z uwagi na bardzo wysokie koszty w tumbach
na Górnym Śląsku chowano przede wszystkim Piastów oraz wysokich dostojników Kościoła. Nie zawsze konsekwentnie płyty ustawione pionowo określane są
jako stele. Od około XV wieku były ustawiane także przy ścianach wewnętrznych,
a w okresie renesansu i baroku także w elewacjach świątyni. Na Górnym Śląsku
nie ma ścisłej zależności między jakością surowca użytego do nagrobka a statusem
pochowanego. Obok nagrobków z piaskowca, marmuru, granitu i brązu zdarzają
się drewniane nagrobki książęce (Opole: Bolko IV i Małgorzata, po 1437, i Mikołaj
II, po 1497). Niekiedy nagrobki kamienne miały metalowe aplikacje. Pierwotnie na
niektórych nagrobkach znajdowały się gmerki wykonawcy, ale w wyniku wielokrotnych renowacji większość uległa zatarciu. Przy próbach datowania nagrobka, mimo
uwidocznionej daty śmierci, trzeba mieć na uwadze, że niektóre z nich powstały
za życia upamiętnianej osoby (np. Jan III i Magdalena w Raciborzu), a inne wiele
lat po śmierci. Nie zawsze też nagrobek znajduje się dziś w miejscu pierwotnego
pochówku. Od przełomu wieków XV i XVI przybywało pochówków szlachty w kościołach (kaplica Proszkowskich u franciszkanów w Opolu).
Pionowo ustawione były też popularne na Śląsku krzyże pojednania (pokutne),
choć nie zawsze wystawiano je w miejscu, gdzie spoczywały zwłoki. U schyłku
średniowiecza pojawiały się na Śląsku epitafia, które jednak tylko w wyjątkowych
wypadkach znajdują się w miejscu pochówku.
Wspomniano wcześniej o ossuariach (Karner, Beinhaus) i murach cmentarnych.
Te ostatnie w czasach nowożytnych w mniejszych ośrodkach bywały wzmacniane
w związku z inkastelizacją kościołów. W późnym średniowieczu pojawiły się na
cmentarzach kamienne latarnie umarłych oraz rozmaite kapliczki, a bramy prowadzące na cmentarz – przejście z profanum do sacrum – bywały okazałe.
Cmentarze żydowskie. Z Górnego Śląska znamy zaledwie jeden pewny (Nysa)
i dwa domniemane cmentarze średniowieczne – w Białej i Cieszynie. Fragment
jedynej macewy znalezionej (obecnie zaginionej) w Nysie ma datę 1350 rok. Przypuszczalnie w 1488 roku cmentarz ten przestał funkcjonować. Jego lokalizacja jest
znana jedynie z dokumentu z 1423 roku, w którym wspomina się, że niejaki Johannes Heider posiada dom na starym mieście, naprzeciwko cmentarza żydowskiego.
Niewiele można powiedzieć o obrządku pogrzebowym Żydów, gdyż wg tradycji judaistycznej obowiązuje nienaruszalność szczątków zmarłych. Nie można więc
badać cmentarzy. Niemniej w Aragonii rozkopano groby z wieków XIII i XV i odkryto w nich m.in. pierścienie. Zmarłego w rok po śmierci upamiętniano, zaznaczając
jednocześnie miejsce pochówku wystawieniem pionowej płyty – macewy.
Relikwie. W późnym średniowieczu relikwie najczęściej przechowywane były
w kościołach, w specjalnym zagłębieniu w mensie ołtarza – sepulchrum lub w specjalnych pojemnikach – relikwiarzach. Miały najczęściej formę krzyża (krzyż relikwiarzowy), figurki świętego, popiersia (herma) i ręki świętego. Począwszy od XV wieku
relikwie umieszczano także w małych, przenośnych relikwiarzach medalionowych,
które można było nosić zawieszone na szyi.
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Ryc. 46. Racibórz. Płyta nagrobna
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Late medieval period and the modern period
Summary

Without going deeper into questions of chronology we may accept that Late Middle Ages start with the advent of res
novae. It is they, rather than any specific date, that are the best gauge, first, of the period of transformation (ca 13th c.), and
next, of the Late Middle Ages (1300–1520s). In Upper Silesia this period is little understood and much of the results are unpublished. For this reason we shall focus only on specific phenomena or ones rare for Poland.
A regular find in Upper Silesia are ducal equestrian seals; they are considered the result of Bohemian influence. Ducal
seals with the image of a Lady in a tower, handing (or accepting) a helmet, are linked with the culture of chivalry and courtly
love. A further signum is an exceptional find of what presumably is a judge’s staff. Also distinctive are boundary stones which
marked the extent of episcopal estates.
Late medieval hoards of ornaments are rare in Poland. One exceptional find is a security deposit from Opole containing,
next to jewellery, a plaque in the shape of a shield with a heraldic representation of the Lower Silesian Eagle, presumably,
property of a duke. Written sources include many references to dukes and townspeople in debt to the Jews. The castle at
Opole is thought to have controlled the cloth trade, as evidenced not only by finds of lead seals (not many), but also of
sealing tongs.
Rather perplexing is an almost complete absence in Upper Silesia of clay figurines, so common in Lower Silesia. Let it
be noted that from the latter region we know of no less than two pottery workshops which next to other wares produced
figurines during the 1500s. On the other hand, an exceptional find in the vessel category is a richly ornamented vessel from
Racibórz of Rheinish make.
In the weapons group impressive items include an exceedingly rare late 15th Burgundian dagger discovered in Nysa and
a sword find from Racibórz. The latter is additionally distinguished by the fact that it occurred in a grave, in a church. This
context and the form of the sword, practically unknown in east-central Europe, are encountered in Scandinavia.
Upper Silesia definitely stands out in east-central Europe by virtue of its artistic leather goods: wrapper and sheaths,
the latter represented by a unique find. Stamped patterns and writing on these items belong in 4 groups, there is much to
suggest that their centre of production c. 1350 was Nysa, where a number of failed pieces were discovered. Presumably the
earliest is the insignia-apotropaic group with the heraldic insignia of Přemyslid and Silesian dukes and an apotropaic inscription. The oldest wrappers are from the Teutonic state and bear the insignia of the komtur and an appeal to the Virgin for
assistance. The Upper Silesian group spread from Nysa west to Wrocław, Poland (Kraków, Bydgoszcz) and the Teutonic state
(Gdańsk). It is thought that the wrappers were a sort of messenger’s badges, as in 15th c. Germany, where the messenger
carried the coat of arms of his master. The apotropaic inscription was meant to help him out in times of danger. Group two
are wrappers stamped with the letter ‘A’, presumably short for AVE MARIA, known only from Nysa. Group three are classic
love amulets, mostly produced using the same die. The king and queen stand under the tree of love and the inscription
speaks of love. Next to Nysa these are known from Ptakowice and Bytom (Upper Silesia). The last group is associated with
ill-fated love symbolised eg by representations of David or Samson and Dalila under the tree of love. The inscriptions which
still need to be deciphered presumably are moralistic in character. Pieces stamped with this die are known from Wrocław,
Sieradz and Drohiczyn.
The culture of Upper Silesia was greatly affected by the fragmentation of the region: even individual towns were not
immune. This had an adverse effect on economic situation of the unheard-of number of dukes and princelings and found
expression eg in sepulchral art. From the 14th c. in Upper Silesia we have just 2 tombstones (double) of high class: Bolko
I and Bolko II of Opole, and Bolko III of Opole and his consort Anna. Some dukes had gravestones only in wood.
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ZARYS ARCHEOLOGII DO 1944 ROKU
Eugeniusz Tomczak

Historia badań
Informacje o przypadkowych znaleziskach archeologicznych dokonywanych
w Europie pojawiają się już od dawna. Na ziemiach polskich sięgają średniowiecza.
Odnotowano w tym czasie (1390 r.) nawet badania wykopaliskowe w Ryczynie, powiat brzeski. Na Śląsku do najsłynniejszych należą szesnastowieczne odkrycia w Masłowie, powiat trzebnicki. Na początku zapisywano jedynie wiadomości o przedmiotach wydobywanych z ziemi. W następnych wiekach danych o znajdowaniu
różnych zabytków jest coraz więcej. Już nie tylko się je rejestruje, ale podejmuje
próby ich interpretacji, choć jeszcze nie zawsze łącząc z dawnymi ludami. Wytwory
ludzkie z dawnych epok traktowano często jako zjawiska biologiczne, ale z biegiem lat coraz większa dociekliwość powodowała, że interpretacje wykopywanych
przedmiotów stawały się bardziej racjonalne. Prawie do końca XVIII wieku Górny
Śląsk pozostawał jakby na uboczu zainteresowań starożytnością. Z późniejszych
źródeł wiemy, że jeszcze w końcu XVIII wieku dochodziło do częstych znalezisk
licznych monet, głównie rzymskich, na polach w okolicach Nowej Cerekwi, powiat głubczycki, które wzbogacały zbiory ówczesnych kolekcjonerów. Były to czasy
pionierskie i dopiero w XIX wieku możemy mówić o znacznym wzroście zainteresowań najstarszymi dziejami człowieka. Dotyczy to także Górnego Śląska. Trzeba
jednak wyraźnie podkreślić, że nie utworzono tu jeszcze odpowiednich organizacji,
towarzystw i muzeów, które mogłyby znalezione zabytki gromadzić, dlatego też
wędrowały one do innych, bardziej rozwiniętych centrów kulturalnych Śląska i Niemiec, gdzie takie powstały bądź miały powstać. W pierwszych dziesięcioleciach
XIX wieku duże zasługi w opiece nad zabytkami prehistorycznymi położył pionier
archeologii śląskiej Johann Gustav Gottlieb Büsching. Zebrane przez niego okazy
stały się podstawą do założenia Zbioru Starożytności Śląskich. Z jego inicjatywy
wszczęto inwentaryzację tego rodzaju zabytków. Badacz dążył zarazem, aby znaczenie wykopanych przedmiotów upowszechnić. Działalność Büschinga przyczyniła
się do wzrostu zainteresowań zabytkami archeologicznymi. Przedtem wprawdzie
interesowano się nimi, jednak nie wydobywano ich metodycznie i nie dokumentowano. W każdym razie brakuje informacji na ten temat.
Jedne z pierwszych wzmianek o znaleziskach archeologicznych z Górnego
Śląska znalazły się w dziele Friedricha Krusego Budorgis wydanym w 1819 roku.
Są tam wiadomości o wspomnianych już monetach, a także o rozkopaniu w 1818
roku kurhanów w Szymiszowie, powiat strzelecki. W tym samym mniej więcej czasie
ukazały się w czasopiśmie „Correspondenz der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur” informacje o monetach rzymskich i kopcach w rejonie Nowej
Cerekwi zwanych Heidenberge i Schwedenschanzen. Ponieważ zbieractwo różnych
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Ryc. 1. Szczyty. Lokalizacja cmentarzyska

zabytków cieszyło się wówczas sporym zainteresowaniem, przypadkowo znajdowane przedmioty trafiały często do prywatnych kolekcji. Jedną z bardziej znanych
był zbiór Leopolda Jana Szersznika w Cieszynie. Część okazów gromadziły różne
instytucje, np. szkoły i towarzystwa. Wymienić można Królewskie Ewangelickie Gimnazjum Męskie w Raciborzu założone w 1819 roku. Niektóre znaleziska przejmowały
muzea np. we Wrocławiu i Berlinie. W tych czasach o przedmiotach znajdowanych
pod powierzchnią ziemi dowiadywano się najczęściej w wyniku prac ziemnych.
Przykładowo, do połowy XIX wieku natrafiono w ten sposób na cmentarzyska
kultury łużyckiej w Grobnikach, powiat głubczycki, Poniszowicach i Rudzińcu, powiat gliwicki, oraz cmentarzyska kultury przeworskiej w Opolu-Groszowicach i Gogolinie-Strzebniowie, powiat krapkowicki. Wyorano także skarb wyrobów z brązu
w Raciborzu-Sudole. Z upływem lat narastała liczba zgłoszeń o zabytkach archeologicznych. Informują o nich wydawnictwa poświęcone starożytnościom. Ten okres
zbierania reliktów najstarszej przeszłości stał się jakby fundamentem, podwaliną
pod dalszy rozwój archeologii.
Dopiero od drugiej połowy XIX wieku możemy mówić o pojawieniu się archeologii jako odrębnej nauki. Ważnym wydarzeniem było utworzenie w 1858 roku
we Wrocławiu Muzeum Starożytności Śląskich (Museum Schlesischer Altertümer).
Była to centralna placówka gromadząca znaleziska prehistoryczne z całego Śląska.
W początku tego okresu było jeszcze wiele dyletanctwa w prowadzeniu badań
wykopaliskowych. Jednak proces profesjonalizacji postępował nieuchronnie wraz
z rozwojem podstaw teoretycznych. Od lat siedemdziesiątych XIX wieku archeologia zaczęła nabierać większego znaczenia. Zaczęły się planowe wykopaliska.
Pojawili się już badacze amatorzy, którzy rozkopywali stanowiska archeologiczne,
a sprawozdania z nich publikowali. Najbardziej aktywny w ostatniej ćwierci XIX
wieku był ppłk Rudolf von Stöckel. Badał m.in. stanowisko wielokulturowe w Raciborzu-Ocicach, cmentarzyska kultury łużyckiej w Modzurowie, powiat raciborski,
i Szczytach, powiat głubczycki (ryc. 1). Zarejestrował i zebrał informacje o kilku
innych obiektach w południowej części Górnego Śląska (ryc. 2, 3). Zawdzięczamy
mu uratowanie części z nich. Mnożące się towarzystwa naukowe aktywizowały
się zarówno w finansowaniu prac terenowych, jak i publikowaniu ich wyników.
Przykładem jest Towarzystwo Muzeum Starożytności Śląskich (Verein für das Mu-
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Ryc. 2. Racibórz-Obora. Lokalizacja
kurhanów

Ryc. 3. Racibórz. Zabytki z cmentarzyska
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Ryc. 4. Opole-Groszowice. Plan
cmentarzyska kultury łużyckiej
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seum Schlesischer Altertümer) oraz redagowane przez Wilhelma Gremplera i Hansa Segera czasopismo „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift”, w którym pojawiały
się też wiadomości o znaleziskach z tego terenu. W 1885 roku dokonano bodaj
najważniejszego odkrycia na Górnym Śląsku, a mianowicie grobu tzw. książęcego
w Opolu-Gosławicach. Podczas robót ziemnych trafiano na rozmaite obiekty, tak
odkryto m.in. cmentarzyska kultury łużyckiej w Toszku, powiat gliwicki, Kluczborku,
Łanach, powiat gliwicki, Zawiszycach, powiat głubczycki. Wiele innych zostało zniszczonych. W końcu XIX wieku kilka stanowisk rozpoznał też wykopaliskowo W. Klose,
np. cmentarzyska kultury łużyckiej w Strzelcach Opolskich-Adamowicach (ryc. 4)
i Opolu-Groszowicach. Wymienieni badacze prowadzili terenowe prace bardziej
metodycznie, sporządzając plany, szkice, rysunki i dosyć szczegółowe opisy. Znaleziono również kilka skarbów, w tym najbardziej znane: przedmiotów brązowych
z Czarkowa, powiat gliwicki, Raciborza, Maciejowic, powiat nyski, złotych spirali
z Opola-Półwsi (ryc. 5) oraz monet rzymskich z Błotnicy Strzeleckiej, powiat strzelecki. Z końcem XIX wieku kończy się okres archeologii amatorskiej uprawianej przez
ludzi zamożnych, pasjonatów, nieposiadających profesjonalnego przygotowania.
Pierwsze dwie dekady XX wieku nie przyniosły większych, znaczących zmian,
jeśli chodzi o badania wykopaliskowe. Archeologia osiągnęła pewną samodzielność,
jednak nie stworzono ram organizacyjnych, nie prowadzono systematycznych prac.
Ratowniczo badano stanowiska m.in. w Piekarach Śląskich-Szarleju (1905, 1907,
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Ryc. 5. Opole-Półwieś. Skarb

Ryc. 6. Piekary Śląskie-Szarlej. Plan osady
kultury przeworskiej

1911 – ryc. 6), Racławicach Śląskich (1906–1907), Raciborzu-Ocicach (1909–1910,
kontynuacja z 1880 r.) i Ligocie Wielkiej, powiat nyski (1913). W zasadzie był to
jakby okres, przynajmniej na Górnym Śląsku, pomiędzy amatorszczyzną początku
ubiegłego wieku a profesjonalizmem lat międzywojennych tamtego wieku.
Dopiero po I wojnie światowej rozwój archeologii na Górnym Śląsku zaznaczył
się w pełni. Stosowano nowsze metody badawcze, pojawiły się wykształcone kadry,
powstały specjalistyczne instytucje, coraz bardziej doceniano ochronę zabytków
archeologicznych, nastąpił ogromny przyrost badań terenowych (wykopaliskowych
i powierzchniowych) i w ślad za nimi publikacji.
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Po podziale Górnego Śląska w 1922 roku przystąpiono do rozpoznania obu
jego części, polskiej i niemieckiej. Pierwsza była dotychczas pod tym względem
bardzo zaniedbana. Brakowało tu, charakterystycznych dla części niemieckiej, tradycji zakorzenionych już w XIX wieku. Jan Bartys w 1937 roku pisał nawet o upośledzeniu województwa śląskiego pod względem badań prehistorycznych w porównaniu ze Śląskiem niemieckim. Powstanie niepodległego państwa polskiego
we wschodniej części Górnego Śląska nie od razu zaowocowało archeologicznym
zainteresowaniem. Zmiany zachodziły dość wolno. Rozbudzać świadomość i zainteresowanie najstarszymi dziejami trzeba było od początku. Aby umożliwić znalezienie i wytypowanie odpowiednich stanowisk do badań wykopaliskowych poszukiwania powierzchniowe prowadzili prawie wyłącznie archeolodzy. Tymczasem
w niemieckiej części istniejące już instytucje mogły podjąć w pierwszej połowie
lat dwudziestych prace terenowe. Badano wówczas cmentarzyska kultury łużyckiej
w Krzywiźnie (ryc. 7) i Lasowicach Małych, powiat kluczborski oraz osadę kultury
łużyckiej w Bogacicy, powiat oleski (ryc. 8). Aktywność wzrosła na dobre od 1925
roku, kiedy to zaczęto wykopaliska na tak ważnych obiektach, jak osada celtycka
w Nowej Cerekwi, powiat głubczycki, cmentarzyska kultury łużyckiej (stanowisko
2) i przeworskiej (stanowisko 1) w Choruli, powiat krapkowicki, oraz cmentarzysko
kultury przeworskiej w Tarnowie Opolskim, powiat opolski. Do 1928 roku, kiedy to
wreszcie w Piasku i Boronowie, powiat lubliniecki, polscy archeolodzy zbadali częściowo dwa cmentarzyska kultury łużyckiej, niemieccy przeprowadzili wykopaliska
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Ryc. 7. Krzywizna. Groby

Ryc. 8. Bogacica. Rzuty i przekroje jam

na ponad 30 stanowiskach należących do kultur łużyckiej (ryc. 9) i przeworskiej,
a także z wczesnego średniowiecza.
Tej znacznej dysproporcji w rozpoznaniu osadnictwa prehistorycznego i wczesnośredniowiecznego w podzielonych częściach Górnego Śląska nie udało się do
końca wojny zmniejszyć. Wysiłki podejmowane w latach trzydziestych głównie
przez Józefa Kostrzewskiego, Józefa Żurowskiego oraz Romana Jakimowicza na
niewiele się zdały. Głównym powodem takiej różnicy był brak w województwie śląskim instytucji, a co za tym idzie odpowiednich kadr, mogących prowadzić działalność terenową. Znamienne są tu słowa Józefa Kostrzewskiego (Stan i potrzeby nauki
polskiej o Śląsku w zakresie prehistorji, Katowice 1936): „Cóż musi pomyśleć o naszym
stosunku do nauk prehistorycznych cudzoziemiec, który po zaznajomieniu się z kilkunastu muzeami na Śląsku Opolskim przyjedzie do Katowic, aby poinformować się
o stosunkach prehistorycznych województwa śląskiego i który w reprezentacyjnym
muzeum w stolicy województwa nie znajdzie zupełnie urządzonego działu prehistorycznego, a cenniejszych materiałów naukowych do pradziejów województwa
śląskiego będzie szukać w Poznaniu, Krakowie czy Warszawie?” Archeolodzy z wymienionych miast kontynuowali w tym rejonie dorywcze prace powierzchniowe,
odkrywając sto kilkadziesiąt nowych stanowisk i rozpoznając wykopaliskowo kilka
z nich.
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Ryc. 9. Jaśkowice. Groby kultury łużyckiej

W niemieckiej części (Provinz Oberschlesien) archeolodzy imponowali przede
wszystkim dobrą organizacją służb konserwatorskich z urzędem w Raciborzu na
czele (Oberschlesische Provinzialdenkmalpflege für kulturgeschichtliche Bodenaltertümer przemianowany w 1934 r. na Landesamt für Vorgeschichte), znacznie rozwiniętym muzealnictwem z wiodącym Górnośląskim Muzeum Krajowym
w Bytomiu (Oberschlesisches Landesmuseum), wyjątkową współpracą ze społeczeństwem, która była efektem systematycznej popularyzacji archeologii. Główny
ciężar prac badawczych spadł właśnie na te dwie instytucje: muzeum bytomskie
i urząd konserwatorski w Raciborzu. Obie były do tego dobrze przygotowane i podzieliły między siebie prowincję górnośląską na sfery działania. To właśnie świetna
organizacja, odpowiednie zaplecze, wykształcone kadry i spore środki finansowe
stanowiły o sukcesach archeologów niemieckich w badaniach najdawniejszej przeszłości zachodniej części Górnego Śląska. Co było wspólne dla obu części Górnego
Śląska, to świadomość potrzeby zarówno popularyzacji, przekazania szerszym kręgom społeczeństwa wiedzy o regionie, jak i ochrony zabytków archeologicznych.
Coraz większą rolę w archeologii zaczęła jednak odgrywać polityka. Oba obszary
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Ryc. 10. Nowa Cerekwia. Piec garncarski

pogranicza, tj. prowincja górnośląska i województwo śląskie, stały się przedmiotem
sporu związanego z zamieszkującymi te ziemie wcześniej plemionami. Badacze
niemieccy udowadniali, że przed Słowianami byli na Górnym Śląsku Germanie,
a polscy archeolodzy widzieli tu wyłącznie siedziby Prasłowian. I jedni, i drudzy
chcieli wykazać prawo do posiadania tych ziem, uzasadnić ich połączenie z reprezentowanym państwem. W propagandzie wykorzystywano wszystkie możliwe
środki. Celowali w niej głównie Bolko v. Richthofen i Józef Kostrzewski.
Jednak najważniejszym zadaniem archeologów było prowadzenie badań wykopaliskowych, to one bowiem dostarczały źródeł, na podstawie których poszerzano wiedzę o dawnych mieszkańcach Górnego Śląska. Wyliczenie ich za okres
od połowy lat dwudziestych do 1944 roku zajęłoby wiele miejsca (było ich ponad
200). W tej liczbie znalazły się zarówno badania o niewielkim zasięgu, jak też duże,
systematyczne prace badawcze, w tym ratownicze. Nie uwzględniono niezliczonych interwencji, podczas których dokumentowano jedną jamę bądź grób czy
inny obiekt. Wymieńmy jednak przynajmniej część z nich.
W latach 1925–1938 zbadano cmentarzysko kultury przeworskiej w Choruli,
powiat krapkowicki (183 groby). Materiały z niego były często omawiane w literaturze archeologicznej. Od 1925 do 1938 roku ratowano dorywczo osadę celtycką
w Nowej Cerekwi, powiat głubczycki. Znaleziono tam oprócz pozostałości domostw piec garncarski (ryc. 10). Archeolodzy niemieccy sądzili, że było to oppidum.

Na inne duże cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu i okresu halsztackiego
natrafiono również w Choruli. W ciągu czterech lat (1925–1929) wyeksplorowano 239 grobów. W latach 1925, 1936–1938 zbadano znaczną część cmentarzyska
kultury przeworskiej w Tarnowie Opolskim, powiat opolski (ponad 200 grobów).
Cmentarzyska z Choruli i Tarnowa Opolskiego to największe nekropole górnośląskie z okresu rzymskiego odkryte do tej pory. Od 1928 roku z przerwami do
1937 roku ratowano przed zniszczeniem nawarstwienia średniowiecznego Bytomia.
W 1928 roku w Piasku, powiat lubliniecki, odsłonięto 63 groby na birytualnym
cmentarzysku kultury łużyckiej. W 1930 roku odkryto gród w Opolu-Ostrówku. Badania na nim, prowadzone do 1933 roku, komentowano bardzo szeroko. Podczas
wyburzania zamku opolskiego ukazały się konstrukcje drewniane z wieków X–XII
(ryc. 11). Okazało się, że nie są to resztki osady germańskiej – jak początkowo
wydarzenie przedstawiano w mediach – lecz pozostałości słowiańskiego grodu.
Od 1930 roku trwały badania cmentarzyska kultury łużyckiej w Kietrzu, powiat
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Ryc. 11. Opole-Ostrówek. Relikty grodu
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Ryc. 12. Kietrz. Groby kultury łużyckiej

głubczycki (1930–1943), gdzie natrafiono na unikatowe groby komorowe (ryc. 12).
Przez kilka sezonów w latach trzydziestych prowadzono prace wykopaliskowe na
cmentarzysku kultury łużyckiej w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej (86 grobów). W latach 1932–1934 wyeksplorowano w Krzyżanowicach, powiat raciborski, 114 grobów
kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu. Lata trzydzieste to także odkrycie ważnego
w skali środkowoeuropejskiej dolnopaleolitycznego stanowiska w Makowie, powiat
raciborski, i opisanie jego stratygrafii. W Mikolinie, powiat opolski, w 1933 roku
zbadano 190 grobów kultury łużyckiej. Ten sam rok był początkiem intensywniejszej
pracy terenowej archeologów polskich. Rozpoczęto na dużą skalę rozpoznawanie,
trwające do 1938 roku – grodziska lubomskiego, a także na mniejszą skalę osad
kultury łużyckiej w Tarnowskich Górach-Repecku i kultury przeworskiej w Tarnowskich Górach-Rybnej (ryc. 13).
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Ryc. 13. Tarnowskie Góry-Rybna. Obiekty
kultury przeworskiej
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W połowie lat trzydziestych zbadano osady kultury przeworskiej w Opolu-Zakrzowie i w Leśnicy (1936). Kolejne cmentarzyska tej kultury odkryto w Izbicku,
powiat strzelecki (1936–1938), Dobrodzieniu, powiat oleski (1936 – ryc. 14), Szczedrzyku, powiat opolski (1937), a osady w Turawie, powiat opolski (1937), i w Kościeliskach, powiat oleski (1937 – ryc. 15), gdzie również natrafiono na obiekty
wczesnośredniowieczne. Neolityczne i wczesnośredniowieczne jamy osadnicze
odsłonięto w Syryni, powiat wodzisławski (1937). Cmentarzysko kultury łużyckiej
w Gliwicach-Łabędach (Przyszówce) było badane w latach 1938 i 1939. W 1939 roku
ratowano osadę i cmentarzysko kultury przeworskiej w Krapkowicach oraz cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej, na którym prace
kontynuowano do 1941 roku, eksplorując 124 groby z wieków X i XI. W 1940 roku
przebadano cmentarzyska kultury łużyckiej w Oleśnie, Księżym Polu i Dzierżysławiu,
powiat głubczycki. Badania w Dzierżysławiu trwały jeszcze w następnym roku. Na
Ryc. 14. Dobrodzień.
Eksploracja grobów

Ryc. 15. Kościeliska. Obiekt
kultury przeworskiej
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początku lat czterdziestych badano także cmentarzysko wczesnośredniowieczne
w Krzanowicach, powiat opolski (ryc. 16), i Górę Zamkową w Cieszynie (ryc. 17).
To tylko część ważniejszych wykopalisk podjętych przez archeologów polskich
i niemieckich do początku lat czterdziestych. Trwająca wówczas wojna uniemożliwiła ich kontynuację. Badania do 1944 roku dostarczyły olbrzymiej ilości materiału przede wszystkim z prac ratowniczych, tak dorywczych, jak i planowanych.
Wydatnie wzbogacono zbiory muzealne, umożliwiając Niemcom przygotowanie
wielu czasowych i stałych wystaw. Po stronie niemieckiej nie żałowano środków
finansowych na prace zarówno terenowe, jak i laboratoryjne. Bardzo źle było pod
tym względem w województwie śląskim.
Poza wykopaliskami Niemcy prowadzili intensywne badania powierzchniowe.
W zasadzie objęto nimi cały Górny Śląsk. Rezultaty były imponujące w części zachodniej, co dzisiaj można dostrzec w pozostawionej dokumentacji archiwalnej, jak
Ryc. 16. Krzanowice.
Eksploracja grobu

Ryc. 17. Cieszyn. Badania
rotundy na Górze
Zamkowej
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Ryc. 18. Łubowice. Grodzisko

Ryc. 19. Głębocko. Grodzisko

też w publikacjach. Porównanie osiągnięć w tym zakresie wypada zdecydowanie na
korzyść Niemców. Prowadzili oni systematyczne poszukiwania nowych stanowisk.
Czynili to nie tylko archeolodzy, ale również przeszkoleni nauczyciele i inni amatorzy zainteresowani archeologią. Wszystkie informacje o znaleziskach skrupulatnie
zbierano i zapisywano. W razie potrzeby interweniowano, zabezpieczając odkryte
obiekty bądź zabytki ruchome przed zniszczeniem. Podczas penetracji powierzchniowych dużą wagę przywiązywano do inwentaryzowania obiektów naziemnych,
przede wszystkim pozostałości po grodach, czyli grodzisk. Zajmowano się nimi już
w XIX wieku. Wiadomości o nich przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie,
a także zapisywane w starych kronikach frapowały nie tylko starożytników, ale także
miejscową ludność ciekawą ich dziejów, a więc najstarszej historii rodzimej ziemi.
Miejsca takie obrastały legendami, pobudzały wyobraźnię, ale też powoli stawały
się przedmiotem naukowych dociekań. Coraz lepiej je dokumentowano (rysowano
i sporządzano szkice), później fotografowano (ryc. 18, 19) i badano wykopaliskowo.
Tak było na całym Górnym Śląsku. Przykładowo w województwie śląskim w 1933
roku przystąpiono do dokładnego rozpoznania 10 grodzisk i zamczysk. Sporzą-
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Ryc. 20. Lubomia. Fosa. Przekrój
przez wał. Obiekty

dzono ich opisy, wykonano zdjęcia, plany itp., czyli całą inwentaryzację (ryc. 20).
Dokonano także uzgodnień co do technicznego wykonania planów grodzisk z Arbeitsgemenschaft für die Erforschung der Vor- und Frühgeschichte des deutsche
Osten. Do 1944 roku odkryto olbrzymią większość dotychczas znanych reliktów
tego typu warowni. Ułatwiło to archeologom powojennym inwentaryzację i skuteczniejszą ochronę poprzez wpisanie do rejestru zabytków.
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W części polskiej również organizowano badania powierzchniowe, jednak były
to prawie wyłącznie wycieczki przedsiębrane przez archeologów z Poznania, Krakowa i Warszawy, a więc akcje doraźne. Kilka z nich zainicjował Józef Kostrzewski.
Aktywne były też ośrodki krakowski i warszawski. W akcjach często brali udział
studenci, jak np. w 1931 roku, kiedy to odbył się drugi wyjazd Koła Prehistoryków
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w rejon Suminy i Skoczowa, finansowany przez Muzeum Śląskie. Wyniki jednak były dosyć mizerne. Śląsk Cieszyński przeszukiwał Victor
Karger, ale niewiele znalazł, z czego wyciągnięto wniosek o słabym zasiedleniu tego
obszaru w czasach przedhistorycznych.

Muzealnictwo

Ryc. 21. Strona tytułowa czasopisma

Rozwój europejskich muzeów nastąpił w XIX wieku. Na początku ich zbiory
stanowiły głównie zabytki sztuki. W drugiej połowie XIX wieku zaczęło przybywać
zbiorów z innych dziedzin, także archeologii. Do najstarszych na Górnym Śląsku
należało Muzeum w Cieszynie (1802 r.), należącym wówczas do Austrii. To jednak
wyjątek, następne bowiem zaczęły powstawać dopiero na przełomie wieków XIX
i XX. Bardzo popularne w tym czasie było kolekcjonerstwo, które miało już długie
tradycje sięgające średniowiecza. W 1815 roku z inicjatywy Gottlieba Büschinga
we Wrocławiu powstało Królewskie Muzeum Sztuki i Starożytności (Königliches
Museum für Kunst und und Altertümer). Okazy prehistoryczne tam gromadzone
zostały przez niego skatalogowane. W XIX wieku na fali wzrastającego zainteresowania starożytnościami zabytki trafiały najczęściej w ręce prywatne, a także
do szkół. Przykładem jest wspomniane już Królewskie Ewangelickie Gimnazjum
Męskie w Raciborzu. W Dziale Sztuki i Starożytności gromadziło ono znaleziska
archeologiczne, w tym sporo monet z Górnego Śląska (najwięcej z okolic Raciborza). Osobliwością była ofiarowana szkole około 1860 roku przez barona Anzelma von Rothschilda mumia egipska z dwoma sarkofagami. Przedmioty wydobywane z ziemi przy różnych okazjach wzbogacały często inne kolekcje oraz
istniejące już muzea wrocławskie, a nawet berlińskie. Do osób interesujących
się najstarszą przeszłością Górnego Śląska w pierwszej połowie XIX wieku można zaliczyć Józefa Lompę informującego o odkryciach w Lubszy. W 1862 roku
Muzeum Starożytności Śląskich we Wrocławiu przejęło z Muzeum Królewskiego
zbiory prehistoryczne. Muzeum w latach 1859–1899 wydało siedem tomów czasopisma „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift” (ryc. 21). Redaktorami byli m.in.
Hermann Luchs i Hans Seger. W artykułach tam zamieszczonych wymieniano
odkrycia górnośląskie. W muzeum znalazło się wiele zabytków z badań Rudolfa
Stöckela prowadzonych na Płaskowyżu Głubczyckim. Skatalogowano tam także
inne przedmioty pochodzące z Górnego Śląska. Twórcą Działu Prehistorycznego
w tymże muzeum był Wilhelm Grempler. O tym, że archeologiczne okazy wędrowały stąd najczęściej do Wrocławia, świadczy katalog Juliusa Zimmermanna
z 1877 roku z aneksem za lata 1878–1884, gdzie je zarejestrowano. Z końca XIX
wieku pochodzi spis stanowisk archeologicznych (grodziska, kopce, cmentarzyska, znaleziska luźne) sporządzony dla Muzeum Starożytności Śląskich według
aktualnych map z informacjami o zbiorach i literaturą. W 1899 roku we Wrocławiu
otwarto Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności (Schlesisches Muzeum
für Kunstgewerbe und Altertümer), utworzone w wyniku połączenia Muzeum
Starożytności Śląskich i Muzeum Rzemiosła Artystycznego. Zastępcą dyrektora
Karla Masnera, historyka sztuki, został wybitny archeolog Hans Seger, którego
autorytetowi archeologia w tymże muzeum zawdzięcza swoje sukcesy. Na stałej
wystawie prezentowano zabytki z całego Śląska. Do najcenniejszych eksponatów
należały okazy z grobu w Opolu-Gosławicach. Rozpoczęto wydawanie ważnego
dla Śląska czasopisma „Jahrbuch des schlesischen Museum für Kunstgewerbe und
Altertümer”, drugi tytuł: „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift” Neue Folge (ryc.
22). Muzealne katalogi zawierały również opisy prehistorycznych znalezisk. Katalogi takie prowadzono w muzeum berlińskim, gdzie także można znaleźć opisy
przedmiotów wydobytych z ziem nad górną Odrą. „Eksportowi” archeologicznych
zabytków poza Górny Śląsk nie należy się dziwić, prawie bowiem do końca XIX
wieku nie było tu żadnych muzeów, czyli instytucji przeznaczonych do ich gromadzenia. Niektóre znaleziska trafiały tu do prywatnych zbiorów.
W Prusach wprawdzie w końcu XIX wieku istniało ponad 200 muzeów i liczne
kolekcje prywatne, jednak tylko część z nich gromadziła zabytki archeologiczne,
w większości w ograniczonym zakresie i liczbie. Jedynym znaczącym ośrodkiem
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muzealnym na Śląsku był Wrocław. W zasadzie większość muzeów górnośląskich
powoływana była przez różne lokalne związki, towarzystwa kulturalne i organizacje
społeczne krzewiące idee regionalizmu. Prywatne inicjatywy odegrały też w ich
tworzeniu poważną rolę. Rozbudzały w społecznościach lokalnych zainteresowanie
historią regionów. Zabytki przekazywali: magistrat, osoby prywatne, kolekcjonerzy. Niektóre pochodziły z darów, spadków, przekazów, zakupów, badań wykopaliskowych, powierzchniowych itp. Ta zafascynacja przeszłością wynikała nie tylko
z potrzeby udostępnienia szerszemu kręgowi osób zainteresowanych rozmaitych
starożytności. Muzea, podobnie jak wiele innych instytucji np. naukowych, służyły
propagandzie. Na pograniczu, a takim był Górny Śląsk, prowadzono wszechstronną,
aktywną działalność w zakresie poszerzania wiedzy o niemieckim wschodzie, walki z polskością. Cały czas, do końca II wojny światowej, widać było konsekwentne
realizowanie polityki germanizacyjnej. Na podstawie wszelkich dostępnych źródeł
uzasadniano odwieczne prawa Niemców do Śląska. Zabytki archeologiczne, jak
bodaj żadne inne, doskonale się do tego nadawały i z upływem lat odgrywały
w popularyzacji i edukacji społecznej coraz większą rolę. Duży rozgłos propagandowy nadano np. wystawie zatytułowanej Praca i kultura na Górnym Śląsku
(Arbeit und Kultur in Oberschlesien) zaprezentowanej w październiku 1918 roku
we Wrocławiu. Miała ona związek z walką toczącą się o ten kawałek wschodniej
części Śląska. W czterech salach wystawiono również eksponaty archeologiczne pochodzące z czasów od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza oraz
średniowieczne monety. W przygotowanie tej wystawy zaangażowały się liczne
organizacje.
Muzea, szczególnie regionalne, na ogół od początku borykały się z wieloma
trudnościami, przede wszystkim lokalowymi. Mieściły się przy szkołach, w budynkach należących do miasta, wynajmowanych lokalach itp., często zmieniając swoją
siedzibę. Zajmowały kilka pokoi bądź sal przeznaczonych na wystawę. Nie zawsze
uregulowany był ich stan prawny. Utrzymywały się m.in. ze składek członków stowarzyszeń, dotacji. Ich działalność była dofinansowywana m.in. przez Związek Muzeów
Górnośląskich. Dotychczasowe sposoby uzyskiwania eksponatów archeologicznych
zdarzały się coraz rzadziej i od lat dwudziestych XX wieku wraz z rozwojem badań
terenowych, straciły na znaczeniu. W inwentarzach muzealnych widać wyraźnie
coraz większy udział przedmiotów pochodzących z wykopalisk.
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Ryc. 22. Strony tytułowe czasopisma

Jak już wspomniano na podzielonym w XVIII wieku między Prusy i Austrię Górnym Śląsku do końca XIX wieku nie istniały żadne muzea poza placówką utworzoną
przez Leopolda Jana Szersznika. Dopiero z samym końcem XIX wieku i początkiem
XX wieku, a zwłaszcza w latach dwudziestych rozrastają się tu muzea regionalne
na fali wzrostu uczuć patriotycznych. Po I wojnie światowej odradzało się życie
kulturalne uwzględniające również zabytki i ich ochronę. Nie bez znaczenia była
też chęć licznych kolekcjonerów prezentowania swoich zbiorów na wystawach.
Gromadzone przez dziesięciolecia zbiory lokowano więc w muzeach. Na ogół były
one wielodziałowe, obejmowały kulturę danego regionu, powiatu. Powstawały także małe, regionalne izby muzealne. Muzea regionalne i izby założono w licznych
miejscowościach. Przez to stały się bardziej dostępne lokalnym społecznościom,
wśród nich przede wszystkim uczniom. To na ich edukację zwracano szczególną
uwagę. Różne organizacje przyczyniały się do tworzenia muzeów – przodowały
stowarzyszenia miłośników sztuki i archeologii.
Z końcem lat dwudziestych w niemieckiej części Górnego Śląska funkcjonowały następujące placówki muzealne ze zbiorami archeologicznymi: Izba Muzealna
w Baborowie, Górnośląskie Muzeum Krajowe w Bytomiu, Muzeum Górnośląskie
w Gliwicach, Muzeum Regionalne w Głubczycach, Muzeum w Grodkowie, Kozielskie Muzeum Regionalne, Nyskie Muzeum Sztuki i Starożytności, Muzeum Miejskie
w Opolu, Izba Regionalna w Pokoju, Muzeum w Raciborzu, Muzeum Regionalne
w Strzelcach Opolskich. Planowano powstanie kolejnych placówek w Głogówku,
Krapkowicach, Otmuchowie, Paczkowie, Prószkowie, Prudniku i Zabrzu.
Po pewnym czasie od powołania w Raciborzu specjalistycznej instytucji zajmującej się ochroną zabytków archeologicznych i stanowiska konserwatora zabytków archeologicznych muzea lokalne mogły otrzymywać materiały archeologiczne z nowych wykopalisk. Prehistoryczne działy wszystkich regionalnych muzeów
podlegały konserwatorowi zabytków archeologicznych. Współpraca tych lokalnych
izb bądź muzeów z wiodącymi muzeum bytomskim i raciborskim urzędem konserwatorskim była dobrze zorganizowana.
W polskiej części Górnego Śląska w latach dwudziestych XX wieku istniały jedynie muzea w Cieszynie, Bielsku i Katowicach. W okresie międzywojennym można
chyba mówić o sporych niedostatkach w funkcjonowaniu muzeów polskich. Brak
pieniędzy i etatów był szczególnie dotkliwy, co można pokazać na przykładzie
Muzeum Śląskiego. Niemcy mieli przewagę. Dwie duże instytucje w Raciborzu i Bytomiu przeciwko jednemu Muzeum Śląskiemu nie w pełni zorganizowanemu. Nas
interesują oczywiście tylko archeologiczne zbiory i działalność instytucji, w których
się znajdowały.
Muzea z działami lub zbiorami archeologicznymi zostaną omówione w kolejności alfabetycznej, czasami bardzo skrótowo, z konieczności, niewiele bowiem
materiałów na ich temat zachowało się w archiwach bądź publikacjach.

Baborów
Data założenia izby muzealnej (Heimatzimmer) w Baborowie nie jest dokładnie znana. Według informacji Fritza Geschwendta z końca lat dwudziestych
zbiory były gromadzone od dziesiątków lat. Stanowiły prywatną własność administratora cmentarza Moslera, który je udostępniał publiczności. Według Bolka
von Richthofena znajdowały się w niej zabytki archeologiczne. Nie wiadomo, jak
długo istniała.

Bytom
Niewątpliwie najważniejsze i najprężniej funkcjonujące było muzeum bytomskie utworzone w 1910 roku przez Bytomskie Towarzystwo Historyczno-Muzealne
(Beuthener Geschichts- und Museumsverein). Od 1922 roku przy muzeum był samodzielny referent ds. ochrony zabytków archeologicznych w prowincji opolskiej, a Dział
Prehistoryczny i Wczesnośredniowieczny (Ur- und fruhgeschichtliche Abteilung) powstał w 1925 roku z inicjatywy Alfreda Arndta. To właśnie dzięki działalności Arndta,
który zorganizował Dział i swoją w nim pracą stworzył podstawy do samodzielnych
badań prehistorycznych na Górnym Śląsku, ochrona zabytków była jednym z głównych zadań muzeum. Ratowanie stanowisk zagrożonych zniszczeniem, ich muzealne
opracowanie, naukowe wykorzystanie, potrzeba propagowania wśród społeczeństwa
poprzez wystawy górnośląskich starożytności to kolejne ważne elementy działalności
archeologicznej, odpowiadające celom ogólnym muzeum. Od 10 lipca 1925 roku
Działem Prehistorycznym kierował B. von Richthofen, pełniąc jednocześnie funkcję
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konserwatora zabytków archeologicznych. Po jego przejściu w 1926 roku do utworzonego w tymże roku w Raciborzu urzędu konserwatorskiego zaczęto prowadzić
między tymi instytucjami bardzo skrupulatną wymianę informacji. Od 1 listopada
1926 roku do 1 października 1927 roku kontynuował w muzeum pracę archeologiczną dr Hugo Mötefindt. Od 1 października 1927 roku do sierpnia 1928 roku w Dziale
pracował Heinrich Kurtz, a od 15 sierpnia ogólne kierownictwo spoczywało w rękach
dr. Waltera Matthesa, który od 1 kwietnia 1929 roku został zatrudniony jako urzędnik
miejski i kustosz muzeum.
Pierwsze lata Działu przypadają na czasy, kiedy muzeum było własnością Bytomskiego Towarzystwa Historyczno-Muzealnego. Dnia 12 kwietnia 1928 roku nastąpił nowy rozdział w jego rozwoju. Muzeum przeszło z rąk stowarzyszenia pod
administrację miasta. Nieustanna praca stowarzyszenia i wzrost badań regionalnych
mocno rozszerzyły zakres zadań muzeum ponad jego finansowe możliwości. W 1928
roku muzeum przejęło zbiory Eberharda Dreschera z licznymi zabytkami prehistorycznymi z okolic Otmuchowa. Trudności lokalowe nie pozwalały na poszerzanie
ekspozycji. Częste przeprowadzki i ogłoszenie budowy Muzeum Śląskiego w Katowicach wymusiły decyzję o budowie nowego gmachu muzealnego. Rozpoczęto ją
w 1929, a zakończono w 1932 roku. Równocześnie zmieniono nazwę na Górnośląskie Muzeum Krajowe (Oberschlesisches Landesmuseum). W nowym budynku (ryc.
23) najbardziej rozbudowana była stała wystawa archeologiczna, którą przygotował
W. Matthes, a dział archeologiczny był silny kadrowo. Szkolono w nim, podobnie jak
w Raciborzu, nauczycieli, którzy odegrali ważną rolę w popularyzowaniu zabytków
archeologicznych oraz w intensywnie prowadzonych pracach poszukiwawczych.
Bogactwo zbiorów archeologicznych przechowywanych w odpowiednio urządzonych magazynach było nieporównywalnie większe niż w Katowicach. W zasadzie
od początku zabytki archeologiczne stanowiły najliczniejszą grupę. Trzeba powiedzieć także wiele dobrego o pracowni konserwatorskiej, dobrze wyposażonej i wykonującej wiele prac usługowych. Zatrudniano w niej specjalistę zajmującego się
wyłącznie konserwacją zabytków archeologicznych. Stworzono dobre warunki do
magazynowania zabytków, które ułożono na dużych regałach według powiatów. Był
do nich łatwy dostęp. Na bieżąco inwentaryzowano zabytki przejmowane z darów,
z wykopalisk i badań powierzchniowych. Prowadzono w tym celu m.in. księgi inwentarzowe i katalogi kartkowe. Zgromadzone tu przeźrocza wykorzystywano podczas
odczytów i kursów. Sprawozdania z wykopalisk przechowywano w archiwum (według powiatów i gmin), które prowadzono na bieżąco i stale uzupełniano. Stworzono
też podręczną bibliotekę. Muzeum w Bytomiu opiekowało się znaleziskami archeologicznymi z kilku powiatów. Pieczę nad resztą przejął Urząd w Raciborzu. Na etatach
w Bytomiu pracowali, oprócz już wymienionych, dr Franz Pfützenreiter i dr Friedrich
Hufnagel. Szczególnie imponująco rozwijała się współpraca ze społeczeństwem.
Przygotowywano często wystawy (ryc. 24), prezentowano najnowsze osiągnięcia.
Frekwencja była bardzo duża. Wygłaszano wiele odczytów, pogadanek, drukowano wiele artykułów w wydawnictwach archeologicznych, a jeszcze więcej w publikacjach popularyzujących archeologię, jak kalendarze, a także w codziennej prasie.
W 1937 roku muzeum stało się główną instytucją wśród tego typu niemieckich
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Ryc. 23. Bytom. Gmach muzealny z końca
1930 roku

Ryc. 24. Bytom. Wystawa archeologiczna

placówek i sprawowało opiekę nad pozostałymi muzeami regionu. Na początku
wojny decyzją F. Pfützenreitera, dyrektora muzeum, przejęto zabytki archeologiczne
z Muzeum Śląskiego. Pracownicy Działu Archeologicznego prowadzili dalej różne
badania terenowe. Ponieważ zakres działalności rozszerzył się w latach 1939–1944,
w Bytomiu gromadzono zabytki archeologiczne z zagarniętej części Górnego Śląska (dawne województwo śląskie), a także z Zagłębia Dąbrowskiego. Pod koniec
wojny losy ich były różne. Częściowo zostały ewakuowane, częściowo rozproszone,
zniszczone, wywiezione, rozszabrowane. Przepadła połowa zbiorów i część dokumentacji archeologicznej. Prawdopodobnie niektóre zabytki wywieziono do Nysy
i Brna. Z tych, które zostały w Bytomiu, część ocalała, poza rozgrabionymi po ucieczce Niemców w styczniu 1945 roku. Trzeba podkreślić, że aktywność archeologów
w muzeum bytomskim wynikała z kierowania tą placówką przez archeologów W.
Matthesa i F. Pfützenreitera.

Chorzów
Uroczyste otwarcie Muzeum w Chorzowie odbyło się w 1935 roku. Stworzono
tam dział historyczny z prehistorią. Jakie były zbiory, nie wiadomo. Po wybuchu
wojny uległy rozproszeniu, częściowo przeniesiono je do Muzeum w Bytomiu.

Cieszyn
Przyjmuje się, że Muzeum w Cieszynie założył w 1802 roku L.J. Szersznik, znany
bibliofil i kolekcjoner starożytności, który zgromadzone zabytki udostępnił szerszej
publiczności. Zachowane kopie inwentarza jego zbiorów wskazują, że znajdowały się w nich także zabytki archeologiczne m.in. urny kultury łużyckiej i monety
rzymskie. W XIX wieku kolekcję uzupełniano. Muzeum Miejskie utworzono w 1901
roku. Od 1919 roku zbiory miał pod swoją opieką Victor Karger. Według Franciszka
Popiołka w końcu lat dwudziestych muzeum posiadało 277 zabytków archeologicznych. Około 1935 roku założono inwentarz zbiorów archeologicznych, w którym
zapisywano prehistoryczne znaleziska pochodzące z darów i wykopalisk. Jeszcze
w latach ostatniej wojny zbiory były zasilane przez różne znaleziska archeologiczne.
Pod jej koniec cenniejsze zabytki wywieziono do Czech i nie wszystkie wróciły. Czy
były wśród nich okazy archeologiczne, nie wiadomo.

Gliwice
Górnośląskie Muzeum w Gliwicach (Oberschlesisches Museum in Gleiwitz) zorganizowano z inicjatywy Artura Schillera w 1905 roku. Powołano je uchwałą Górnośląskiego Związku Muzealnego (Oberschlesischer Museumsverein). Zbiory archeologiczne gromadzono od początku działalności tej placówki. Były to głównie dary.
Zasoby muzeum znacznie powiększyły się dopiero w latach trzydziestych, kiedy
współpracę podjął nauczyciel, archeolog amator Anton Skalnik. Pochodziły przede
wszystkim z badań powierzchniowych i wykopaliskowych przez niego prowadzonych najczęściej na stanowiskach z epoki kamienia. Były to głównie przedmioty
kamienne (toporki, siekierki), przedmioty brązowe, ceramika. Większość stanowiły
dary Antona Skalnika, Paula Scheitzy i innych nauczycieli. W księdze inwentarzowej
pod jedną pozycją zapisywano pojedyncze okazy, a czasami całe stanowiska lub
ich większą liczbę. Zdarzały się przypadki odniesienia do publikacji. Na wystawie
znajdowały się dwie dłubanki, liczne kopie, a także zabytki spoza Górnego Śląska.
Skalnik popularyzował najdawniejszą przeszłość ziemi gliwickiej w artykułach prasowych, m.in. w „Oberschlesischer Wanderer”. Zabytki archeologiczne przetrwały
wojnę bez większych strat.

Głubczyce
Muzeum w Głubczycach założono w 1911 roku w ratuszu. Od roku 1914 mieściło się w dawnym klasztorze Franciszkanów dzięki powołanemu w tym samym
czasie Towarzystwu Muzealnemu, a od 1918 roku we własnej siedzibie. Kierownikiem w 1926 roku był konrektor Stehr. Gromadzono dosyć liczne znaleziska archeologiczne z powiatu głubczyckiego. W 1938 roku Dział Prehistoryczny posiadał wiele zabytków z czasów od neolitu do wczesnego średniowiecza, które prezentowano
na wystawie. Miały one oddzielną księgę inwentarzową. Prowadzono ją w latach
1925–1942, a być może dłużej (ostatnie strony nie zachowały się).

Grodków
1928 rok to rok założenia Muzeum w Grodkowie. Przechowywane były w nim
zbiory prehistoryczne.
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Katowice
Po podziale Górnego Śląska dopiero w 1927 roku zaczęto organizować Muzeum
Śląskie w Katowicach. Dyrektorem został dr Tadeusz Dobrowolski. Wśród ośmiu
działów zaplanowano także prehistoryczny, którego celem miało być gromadzenie
zabytków z województwa śląskiego. Miał on m.in. pokazywać tę część Śląska na
tle prehistorii Polski i Europy. Do tego czasu w województwie śląskim prowadzono
już badania rozpoznawcze. Były to prace dorywcze, ratownicze i powierzchniowe
(1924–1926), organizowane przede wszystkim przez profesora Józefa Kostrzewskiego z Poznania, przy udziale Konrada Jażdżewskiego. Z inicjatywy Muzeum w 1928
roku badano m.in. cmentarzysko kultury łużyckiej w Piasku, powiat lubliniecki. Zabytki zostały zinwentaryzowane. Od początku występowały jednak kłopoty z utworzeniem Działu Prehistorycznego, a co za tym idzie z przechowywaniem zabytków
archeologicznych pozyskiwanych z wykopalisk i penetracji powierzchniowych, nie
mówiąc już o specjalistycznej pracowni i bibliotece. Zbiory spoczywały więc w szafach w różnych miejscach, m.in. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Z Muzeum od
początku współpracowało wielu archeologów z Poznania, Krakowa i Warszawy,
m.in. Józef Kostrzewski, Józef Żurowski, Włodzimierz Antoniewicz, Tadeusz Reyman,
Konrad Jażdżewski, Roman Jakimowicz, Rudolf Jamka, Zdzisław Rajewski. Wystawę
archeologiczną przygotował w 1935 roku J. Kostrzewski, który pomieścił w jednym
pokoju odkrycia ze Śląska. Brak etatu odbił się wyraźnie na archeologii tej części
Górnego Śląska. Potrzebę zaangażowania prehistoryka zgłoszono już w 1928 roku
na spotkaniu w Katowicach z T. Dobrowolskim. Jeszcze w 1933 roku Włodzimierz
Antoniewicz pisał, że na Śląsku winno się bezwzględnie dążyć do planowego
i umiejętnego rozwoju działu archeologicznego Muzeum Śląskiego w Katowicach,
jako instytucji dzielnicowej badawczej. Niestety, utworzono go dopiero w 1938
roku. Celem jego była głównie ochrona zabytków prehistorycznych, których nigdzie
nie niszczono tak, jak w najbardziej uprzemysłowionej części Śląska. Zabytki zinwentaryzowano (ryc. 25). Zatrudniony wówczas Jan Bartys nie zdążył już rozwinąć

Ryc. 25. Księga inwentarzowa Muzeum
Śląskiego w Katowicach. Okładka i wybrana
strona
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rozleglejszej działalności poza badaniami na grodzisku w Starym Bielsku. W nowym
gmachu, na jego trzeciej kondygnacji, planowano zorganizowanie większej wystawy archeologicznej. Niestety, otwarcie jej, a także pozostałych, które miało się odbyć
w 1940 roku, nie doszło do skutku. Zbiory archeologiczne decyzją F. Pfützenreitera przeniesiono do Bytomia. Tam magazyn archeologiczny był w dobrym stanie,
prowadzono tu dokładny spis inwentarza. Jednak w samym końcu wojny zabytki
z Muzeum Śląskiego podzieliły los pozostałych zbiorów bytomskich. Nowy gmach
w Katowicach w czasie wojny rozebrano.

Koźle
Początki muzeum kozielskiego sięgają 1924 roku. Założycielem i kierownikiem
był Hans Alexander. Powstało głównie ze zbiorów prywatnych jego rodziny, które
w 1932 roku zgromadzono w jednym miejscu. W jednej z czterech sal prezentowano
przekazane do muzeum zabytki prehistoryczne pochodzące z czasów od młodszej
epoki kamienia do średniowiecza. Był tam również niewielki zbiór monet. Odczyty ilustrowane przeźroczami wygłaszali m.in. B. von Richthofen i G. Raschke. Dzięki opiece
władz miasta, prowincji i powiatu, finansowemu poparciu rządu, uprzejmości wielu
firm kozielskich, niezliczonych protektorów i przyjaciół, kozielskie muzeum mogło być
ośrodkiem kultury i kształcenia wszystkich warstw społecznych.

Nysa
W 1897 roku Nyskie Towarzystwo Sztuki i Starożytności (Neisser Kunst- und
Altertumsverein) założyło Muzeum Sztuki i Starożytności (Kunst- und Altertumsmuseum), które zgromadziło spore, jak na regionalną placówkę, zbiory, głównie
z powiatu nyskiego. Było to pierwsze muzeum w rejencji opolskiej. Kierował nim dr
Hermann Dittrich, równocześnie redaktor wydawnictwa „Jahresbericht des Neisser
Kunst- und Altertumsvereins”. Już w 1906 roku kolekcja zabytków archeologicznych
była pokaźna, głównie z różnych cmentarzysk kultury łużyckiej. Od 1916 roku muzeum dysponowało dosyć znaczną powierzchnią wystawienniczą. Na początku lat
trzydziestych wyodrębniono Dział Archeologii, którym kierował inż. Georg Weisser,
nauczyciel szkoły rzemiosł artystycznych. Przejął on także redakcję wspomnianego
czasopisma. Publikowano w nim w latach 1897–1941 (w 41 zeszytach) także artykuły o archeologii. W czasie wojny, w 1941 roku, muzeum w związku z rozwiązaniem Towarzystwa Sztuki i Starożytności przekazano miastu. Zbiory archeologiczne
pochodziły m.in. z darów i badań archeologicznych prowadzonych np. w rejonie
Jeziora Otmuchowskiego. Podczas wojny zostały wywiezione i rozproszone, w części spalone.

Opole
Muzeum Miejskie w Opolu (Städtliche Museum Oppeln) utworzono w 1900
roku. Organizatorem i właścicielem było miasto. Do początku lat trzydziestych placówka miała kilka siedzib. Prezentowała zabytki z wykopalisk i luźne znaleziska
głównie z neolitu i epoki brązu. W 1925 roku utworzono Dział Archeologiczny
pod kierunkiem nauczyciela Maximiliana Streckego. Eksponaty pochodziły głównie
z powiatu opolskiego. Z wojny ocalały.

Otmuchów
Muzeum regionalne w Otmuchowie miało na zamku niewielki zbiór zabytków
archeologicznych. W 1935 roku znajdowały się tam wyroby krzemienne, toporek
kamienny i pierścionek z brązu.

Pawłowiczk i
Izba regionalna w Pawłowiczkach powstała w 1932 roku. Zbiory prehistoryczne
to znaleziska wyłącznie miejscowe. W kilku gablotach pokazano naczynia, skorupy, narzędzia kamienne z neolitu, naczynia z grobu kultury łużyckiej. Dodatkowe
informacje znajdowały się na m.in. na zdjęciach i mapach w skali 1: 25 00 z naniesionymi stanowiskami.

Pokój
W Pokoju otwarto izbę regionalną w 1925 roku. Założyło ją Stowarzyszenie Miłośników Pokoju. Kierownikiem w 1927 roku był dr Wieczorek. Zbiory obejmowały
też zabytki archeologiczne z okolicy, m.in. narzędzia krzemienne i siekierki z epoki
kamienia, fragmenty ceramiki neolitycznej, naczynia z epoki brązu przekazane do
muzeum jako dary.
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Prudnik
Muzeum w Prudniku powstało głównie ze zbiorów prywatnych radnego miejskiego Emila Metznera, kolekcjonera starożytności. Znalazły się w nim też dary różnych stowarzyszeń i osób prywatnych. Muzeum otwarto w 1942 roku. W jednym
z pomieszczeń ulokowano wystawę archeologiczną. Niewątpliwie wpływ na to miał
Georg Raschke, który został kierownikiem. Powołany niebawem do wojska wrócił na krótkotrwały urlop, aby zabezpieczyć najcenniejsze zbiory. Złożono je m.in.
w Domu Miejskim. Prehistoryczne eksponaty zachowały się po wojnie w dobrym
stanie. Były to przede wszystkim zabytki kultury łużyckiej.

Racibórz
Nowe Muzeum w Raciborzu otwarto 4 grudnia 1927 roku. Wcześniej w mieście istniała już placówka tego typu. Dzięki kierownikowi, którym był nauczyciel
gimnazjalny Victor Paul, w Raciborzu powstał Zbiór Zabytków Prehistorycznych
i Wczesnośredniowiecznych Prowincji Górnośląskiej (Ur- und frühgeschichtliche
Sammlung der Provinz Oberschlesien). Tworzyły go zarówno przedmioty przejęte
z gimnazjum, jak też pozyskane podczas badań wykopaliskowych. Kierownikiem
Działu został B. von Richthofen. Zabytki archeologiczne już wówczas były własnością Górnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków Prehistorycznych (Oberschlesische
Provinzialdenkmalpflehge für kulturgeschichtliche Bodenaltertümer). Jednak dalej
znajdowały się jako depozyty bądź eksponaty w muzeum raciborskim. W momencie powstania muzeum zbiory liczyły 2200 przedmiotów z różnych epok, najwięcej
z neolitu, głównie krzemiennych wyrobów. Dużo zabytków pochodziło też m.in.
z Raciborza-Ocic i cmentarzyska w Choruli. Prezentowano je w gablotach i na planszach. Dział składał się z biura, sali wystawowej, pracowni (ryc. 26) i magazynu.
Obszarem jego działania była cała prowincja, szczególnie jej południowe części.
Nowe muzeum cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Klasy szkolne
po uprzednim uzgodnieniu terminu zwiedzały wystawę w określone dni tygodnia.
W niedziele wstęp był wolny.
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Ryc. 26. Racibórz. Muzeum. Wystawa
archeologiczna i pracownia

Strzelce Opolskie
W 1927 roku powstało Muzeum Regionalne w Strzelcach Opolskich, którego
kierownikiem całości został rektor Mücke, a Działu Archeologicznego nauczyciel
Hoffmann. Eksponaty pochodziły głównie z prywatnych zbiorów m.in. nauczycieli.
Urząd konserwatorski w Raciborzu i muzeum bytomskie przekazały trochę oryginalnych naczyń i kopii na wystawę. W połowie lat trzydziestych XX wieku w jednym
z pokoi wystawiono m.in. narzędzia z epok kamienia, brązu i żelaza, zabytki z grobu
w Choruli, monety rzymskie ze skarbu w Błotnicy Strzeleckiej. Znajdowały się tam
także mapy powiatu z naniesionymi stanowiskami.

Zabrze
Jeszcze przed powstaniem izby muzealnej w Zabrzu w 1935 roku nauczyciel dr Lerche przygotował niewielką wystawę zatytułowaną Vor- und Frühgeschichte, która w jakimś stopniu była impulsem do urzeczywistnienia planu jej
założenia. Przekształcono ją później w muzeum regionalne. Zabytki archeologiczne pochodziły z miasta. Mieściły się w jednej gablocie umieszczonej na parterze wystawy stałej. Były to mezolityczne grociki, skrobacze i noże krzemienne,
oraz neolityczne toporki i siekierki. Wszystkie prawdopodobnie dotrwały do
końca wojny.

Kolekcje prywatne
Istniały też kolekcje prywatne. Przykładowo, na zamku w Grodźcu zebrano eksponaty archeologiczne, których właścicielem był dr Habicht. Najprawdopodobniej
w większości pochodziły z Grodźca i okolicy. Według G. Raschkego częściowo mogły pochodzić z Cieszyna. Gromadzono je dość przypadkowo, chaotycznie. Głównie
były to militaria średniowieczne, ale były też ozdoby, narzędzia i przedmioty codziennego użytku m.in. z grobów kultury łużyckiej. W 1940 roku przekazano zabytki
do konserwacji w urzędzie konserwatorskim w Raciborzu. Konserwację zakończono
w 1943 roku. W zasadzie od tego czasu ich losy są nieznane.
Podobnie na zamku w Skoczowie w latach 1913–1914 znajdowała się
siedziba Muzeum Beskidzkiego Karola Prausa seniora. Jego prywatna kolekcja
zawierała m.in. zabytki archeologiczne zbierane w okolicy. Wcześniej była przechowywana w szkole w Jasienicy. W 1935 roku zakupiło ją Muzeum Miejskie
w Cieszynie.

Podstawowymi zadaniami muzeów były i są: gromadzenie zbiorów, ich opracowanie, przechowywanie i udostępnianie. Do realizacji tych zadań konieczne jest
zapewnienie placówce odpowiedniego zaplecza w postaci biur, pracowni, magazynów, biblioteki. Z tym było rozmaicie. Archeologiczną ewidencję, inwentaryzację
i katalogowanie w muzeach górnośląskich prowadzono dosyć rzetelnie. Przyjrzyjmy
się jej na podstawie zachowanych do dzisiaj archiwów.
Najważniejszą dokumentacją muzealną były księgi inwentarzowe, czyli spisy
zabytków znajdujących się w muzeum. W części omawianych muzeów znaleziska
archeologiczne wpisywano do ogólnego inwentarza. W niektórych przeznaczono
na ten cel oddzielne tomy.
W Bytomiu księgi inwentarzowe prowadzono w latach 1923–1944. Zawierały
numerowane strony podzielone na następujące rubryki: liczba porządkowa, rysunek, opis, miejscowość i datowanie (ryc. 27). Czasami w miejsce rysunku wykonanego tuszem wklejano wycinek z gazety lub innej publikacji. Spotyka się też
zdjęcia. W księgach uwzględniano również zabytki pochodzące spoza Górnego
Śląska. Część z nich obejmowała jeden rok, a część trzy lata. Najmniej numerów
inwentarzowych było w 1934 roku (132), a najwięcej w 1925 (900). Najwięcej
miejsca przeznaczono na materiały z badań wykopaliskowych, przykładowo w latach 1925 i 1926 było to cmentarzysko kultury przeworskiej w Choruli, w 1928
roku zbiory Eberharda Dreschera z badań głównie w Ligocie Wielkiej, w 1937
roku osada w Kościeliskach, w 1938 roku cmentarzysko kultury łużyckiej w Gliwicach-Łabędach (Przyszówce). Od 1939 roku znalazły się też w księgach zbiory
przejęte z Muzeum Śląskiego i z obszaru zagarniętego podczas wojny. Łącznie
prawie 17000 pozycji. Bardzo skrupulatnie gromadzono wszelkie informacje i dokumentację archeologiczną dotyczące poszczególnych miejscowości Górnego
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Ryc. 27. Księga inwentarzowa muzeum
bytomskiego
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Ryc. 28. Łany Małe. Mapka i spis stanowisk
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Śląska. Wszystkim miejscowościom założono teczki. W każdej z nich na pierwszym
miejscu znajdowały się mapki w skali 1 : 25 000 w granicach miejscowości oraz
spis stanowisk (ryc. 28). Nanoszono na nie określonymi znakami lokalizację stanowisk (ryc. 29). Ich zawartość okazała się bardzo różna. W niektórych poza mapkami
nic nie było. Olbrzymia większość jednak mieściła korespondencję związaną ze
znaleziskami i zgłoszeniami, opisy rozmaitych interwencji, wyniki badań powierzchniowych i wykopaliskowych. Wklejano też m.in. wycinki z gazet (ryc. 30), liczne
fragmenty drukowane w „Altschlesiche Blätter”, nadbitki z publikacji. Do sprawozdań z opisami odkrytych obiektów i współrzędnymi załączano często dokumentację w postaci szkiców i rysunków odręcznych, planów na papierze milimetrowym
i kalce, zdjęć itp. Zdarzały się tłumaczenia artykułów polskich na język niemiecki.
Wśród notatek ułożonych chronologicznie na początku wpinano odpisy z najstarszych akt znajdujących się np. we Wrocławiu. Trudno wyliczać tu wszystkie rodzaje
pism i innych dokumentów. Można natomiast zdecydowanie stwierdzić, że prawie
wszystko (poza dokumentacją części wykopalisk), co dotyczyło archeologii do 1944
roku na Górnym Śląsku można w omawianym archiwum bytomskim znaleźć. Z zapisów jednoznacznie wynika, że kopie znajdowały się w jednej z instytucji: albo
w urzędzie konserwatorskim w Raciborzu, albo w muzeum bytomskim. Czasami
były kierowane do muzeów regionalnych. Archeolodzy niemieccy wykonywali też
liczne zdjęcia. Ich jakość była dosyć zróżnicowana. Prowadzono spisy negatywów,
pozytywów i przeźroczy. Tych ostatnich (na szklanych płytach), wielkoformatowych,
używano podczas odczytów, prelekcji i do publikacji.
Zabytki udostępniano do opracowania wewnętrznego i do publikacji, a także
na wystawy stałe i czasowe. Te ostatnie rozwożone po różnych miejscowościach
miały najczęściej wydźwięk propagandowy. Informowały, że Górny Śląsk zamieszkiwali od najdawniejszych czasów Germanie.
Wobec utraty archiwum raciborskiego, bytomskie zbiory okazują się bezcenne. Do dziś służą kolejnym pokoleniom archeologów i są przysłowiową kopalnią
wiedzy o archeologii sprzed II wojny światowej.

Ryc. 29. Symbole i chronologia
znalezisko luźne

skarb
osada
cmentarzysko szkieletowe
cmentarzysko ciałopalne
kurhan
grodzisko
kolor czerwony (epoka kamienia i I okres epoki brązu)
kolor żółty (II okres epoki brązu–okres halsztacki)
kolor niebieski (okres przedrzymski i okres lateński)
kolor zielony (okres rzymski)
kolor fioletowy (wczesne średniowiecze)
kolor czarny (późne średniowiecze i nowożytność)

Ryc. 30. Wycinek z gazety
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Konserwatorstwo
W dziewiętnastowiecznych Prusach zabytki historyczne były chronione rozporządzeniami ministerialnymi. Wymieńmy rozporządzenia z 15 grudnia 1823 roku
i 27 marca 1835 roku, a także z 24 grudnia 1844 roku dotyczące rozwożenia i niszczenia m.in. grobów megalitycznych i wałów obronnych. W 1886 roku ukazało
się kilka okólnych rozporządzeń: ministra ds. religii, wychowania i medycyny oraz
ministra gospodarki, majątków i lasów dotyczące prac wykopaliskowych na terenie podległym skarbowi państwa w związku z powtarzającym się wydobywaniem
starożytnych zabytków przez osoby niepowołane; ministra ds religii, oświaty i medycyny odnoszące się do ochrony obiektów starożytnych (grodzisk, cmentarzysk,
osad itp.) przed rozkopywaniem, niszczeniem i sprzedawaniem ich przez osoby
niepowołane, a także ministra ds. religii, oświaty i medycyny oraz ministra spraw
wewnętrznych o pracach wykopaliskowych na nieruchomościach gmin miejskich
i wiejskich.
Ostatnie z nich to reakcja władz państwowych na prowadzenie wykopalisk
bez odpowiedniego upoważnienia, rozszerzające wcześniejsze zarządzenia z tego
samego roku na tereny będące w gestii gmin miejskich i wiejskich. Wskazując na
określone zabytki przeszłości i ich szczególną wartość historyczną oraz naukową,
nakazuje wymagania przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z nimi związanych zgody zarządu gminy zatwierdzonej przez instancje nadrzędne. Uważa też
za konieczne sporządzenie wykazu obiektów prehistorycznych i wczesnohistorycznych (widocznych i niewidocznych na powierzchni) w poszczególnych okręgach,
co umożliwi naniesienie ich na mapy. Za brak opieki nad zabytkowymi obiektami,
a również przekazywanie ich zawartości komu innemu czy też nieinformowanie
władz zwierzchnich o przypadkach niszczenia władze komunalne mogły być ukarane. Później wymienione przepisy rozszerzono na inne grunty, np. kościelne.
Mimo tych przepisów nie było jednej ustawy o ochronie zabytków. Odczuwano potrzebę lepszej ochrony zabytków pradziejowych i wczesnohistorycznych,
zwłaszcza wobec wzrastających zagrożeń. Zauważano zniszczenia takich obiektów
naziemnych jak m.in. groby kamienne, kurhany, grodziska. Uznano skuteczniejszą
ochronę wszystkich starożytnych stanowisk za narodowy obowiązek. Sprecyzowano pojęcia obiektów zabytkowych, przedmiotów starożytnych i prac wykopaliskowych. Szczególne znaczenie miały: obowiązek zgłaszania znalezisk i odkryć oraz
przepisy o pracach wykopaliskowych.
W toczącej się dyskusji na wniosek Hansa Segera w 1903 roku powołano komisję do opracowania zagadnień dotyczących ochrony zabytków prehistorycznych.
Propozycje komisji opublikowano w Der Schutz der vorgeschichtlichen Denkmäler
w 1904 roku. Napisano m.in. o skutkach industrializacji w ostatnich pięćdziesięciu
latach, rabunkowych działaniach poszukiwaczy i kolekcjonerów oraz olbrzymich
związanych z tym stratach dziedzictwa narodowego. Zaproponowano sprawdzenie
przydatności na gruncie niemieckim szczegółowych praw obowiązujących w innych państwach. Wnioskowano o wprowadzenie ustawy o ochronie zabytków we
wszystkich krajach związkowych i ustanowienie stanowisk specjalnych konserwatorów zabytków prehistorycznych.
Wstępny projekt ustawy o wykopaliskach obejmował sprawy ogólne, o ochronie nieruchomych wczesnohistorycznych obiektów zabytkowych, o wykopaliskach,
odkryciach i znaleziskach, o prawie odwołania się od rozporządzeń państwowych
i o przepisach karnych. Opracowano do niego uzasadnienie, w którym zwrócono
uwagę na sprawy wynikające z dotychczas obowiązujących przepisów. Stwierdzono potrzebę powołania w każdej prowincji mężów zaufania do spraw kulturowo-historycznych obiektów prehistorycznych dla uzupełnienia zespołu konserwatorów
okręgowych i krajowych.
Wreszcie po długich przygotowaniach 26 marca 1914 roku ogłoszono ustawę,
a 30 lipca 1920 roku ukazały się do niej postanowienia wykonawcze. Według niej
ochronie ustawowej podlegają przedmioty mające znaczenie dla historii ogólnego rozwoju człowieka, włącznie z jego prehistorią. O każdym znalezisku należy
informować bezpośrednio konserwatora. Wykopaliska można zaczynać jedynie po
uzyskaniu zezwolenia państwowego.
W nawiązaniu do wymienionych wymogów prawnych w prowincji górnośląskiej powołano – w celu zapewnienia lepszej ochrony zabytków archeologicznych
– konserwatora (Staatliche Vertrauensmann für die kulturgeschichtlichen Bodenal-

272

tertümer). Najpierw był nim Alfred Arndt w Bytomiu, po nim Bolko v. Richthofen,
który pełnił tę funkcję również po przejściu do Raciborza, a po jego odejściu Georg
Raschke, który później został dyrektorem utworzonego tam urzędu konserwatorskiego. Mieli oni również swoich zastępców w Bytomiu. Ich obowiązki zostały
dokładnie określone. Ogólnie mówiąc, mieli sprawować nadzór nad zabytkami
i stanowiskami prehistorycznymi, w szczególności ratować je przed zniszczeniem.
Obowiązujący w Polsce od 1918 roku Dekret o opiece nad zabytkami kultury
i kultury znowelizowany w 1928 roku rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej został wprowadzony w województwie śląskim po jego utworzeniu w 1922
roku. Wszystkie zabytki podlegały ochronie prawnej. Organami władz wojewódzkich jako pierwszej instancji w sprawowaniu opieki nad zabytkami (drugą był Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) byli konserwatorzy zabytków.
Zabytki archeologiczne w myśl dekretu stanowiły własność państwową. Zakazano
ich rozkopywania i niszczenia. Odkrywcy mieli zgłaszać zabytki konserwatorom,
a właściciele utrzymywać je w należytym stanie. Jakiekolwiek poszukiwania archeologiczne można było prowadzić tylko za zgodą konserwatorów. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy groziły sankcje karne. Według W. Antoniewicza opieka nad
zabytkami archeologicznymi i pomoc w ich badaniu jest nakazem obowiązującym
wszystkich. Kładziono nacisk na współpracę ze społeczeństwem w ratowaniu zabytków archeologicznych oraz poszerzanie wiedzy o nich. Stanowisko konserwatora
na województwo śląskie pełnił Józef Żurowski. Jego siedzibą był Kraków.
Jeszcze w połowie lat dwudziestych XX wieku Górny Śląsk był dosyć zaniedbany pod względem badań archeologicznych, i to zarówno przez Niemców, jak
i Polaków. Najgorzej przedstawiała się sytuacja na Śląsku Cieszyńskim.
Jak już wspomniano, w niemieckiej części przed 1925 rokiem ochroną zabytków
archeologicznych zajmował się Alfred Arndt. Jego wieloletnim przygotowaniom i trudom zawdzięczano to, że przy organizacji prowincji górnośląskiej w jej administracji
uwzględniono także opiekę nad zabytkami archeologicznymi. W lipcu 1925 roku dr
Bolko von Richthofen został kustoszem Muzeum, dzięki czemu powstała możliwość
rozpoczęcia planowej ochrony zabytków tego rodzaju w całej prowincji. Administracja prowincjonalna zapewniła środki na badania i inne zadania już od grudnia
1925 roku. Kiedy powstał Górnośląski Urząd Ochrony Zabytków Prehistorycznych
w Raciborzu siedzibę konserwatora przeniesiono z Bytomia do Raciborza. Szefem
Urzędu w 1926 roku został B. von Richthofen, który wcześniej był konserwatorem
zabytków prehistorycznych w Bytomiu. Zbiór Zabytków Prehistorycznych Prowincji
Górnośląskiej znajdował się w Muzeum w Raciborzu tymczasowo w jednym budynku
ze zbiorami miejskimi. Jego otwarcie nastąpiło 4 grudnia 1927 roku.
Urząd przejął zabytki archeologiczne z muzeum raciborskiego, choć nadal były
eksponowane w salach muzealnych. Początkowo placówka mieściła się w ratuszu
miejskim. Richthofen był także kierownikiem Działu Prehistorycznego Muzeum.
Kiedy wyjechał do Hamburga, na stanowisko konserwatora zabytków prehistorycznych od 1 listopada 1929 roku powołano Georga Raschkego, a jego zastępcą
został dr Walter Matthes, kierownik muzeum w Bytomiu. Siedzibą pozostał Racibórz
ze względu na położenie na bogatych w znaleziska archeologiczne lessowych ziemiach Płaskowyżu Głubczyckiego. Zdaniem Raschkego odejście Richthofena było
niepowetowaną stratą dla prowincji. Nowemu konserwatorowi pomagał na początku student prehistorii Otto Kleemann, włączali się także ochotnicy z różnych
rejonów Górnego Śląska. Byli to m.in. nauczyciele: Anton Skalnik z Gliwic, Gustav
Hoffmann ze Strzelec Opolskich, Alfons Maruschke z Prudnika, Strecke z Czarnowąsów, Friedrich Stumpe z Opola-Wróblina, a także dyplomowani inżynierowie
Paul Scheitza z Gliwic, Chwalla z Otmuchowa i Georg Weißer z Nysy. Mieli poparcie kierownictw budów i dużą życzliwość władz szkolnych. Dzięki działalności
Schlesische Altertumsverein i Arbeitsgemeinschaft für Oberschlesische Ur- und
Frühgeschichte zyskali wielu przyjaciół, co oczywiście znalazło odzwierciedlenie
w wynikach statystycznych. Powołanie Raschkego na stanowisko kierownika urzędu
konserwatorskiego w Raciborzu było decyzją niezwykle trafną. Pod jego kierownictwem nastąpił dalszy rozwój instytucji, a ochrona zabytków archeologicznych
stała się bardzo skuteczna. W tym też czasie rozpoczęto katalogowanie zbiorów,
założono kartotekę oraz akta miejscowości, w których zbierano pisma i wszystkie inne wiadomości o znaleziskach archeologicznych. Uporządkowano archiwum
fotograficzne. Organizowano w dalszym ciągu wystawy i spotkania z odczytami,
zacieśniono współpracę ze szkołami. Organizacja urzędu w Raciborzu (archiwum,
magazyn, pracownia konserwatorska) była podobne do urzędu we Wrocławiu.
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Ryc. 31. Racibórz. Siedziba Krajowego
Urzędu Prehistorii

Początek lat trzydziestych był okresem intensywnej pracy terenowej. Miesiącami trwały badania ratownicze na zamku w Opolu, a także na innych zagrożonych stanowiskach. Do przeprowadzenia tych prac stanął, oprócz G. Raschkego,
jego zastępca W. Matthes, który jednak był zajęty organizacją muzeum bytomskiego. Do specjalnych zadań wzięto w Opolu dr. Martiniego z Berlina, dr. Herberta
Jankuhna i dr. Kurta Langenheima z Kilonii, dr. Ottona Kleemanna z Wrocławia.
W ochronie zabytków pomagał też student prehistorii Rudolf Glaser. Szczególnie
duże prace wykopaliskowe mogły się odbyć tylko przy współpracy ochotników,
głównie z kręgu nauczycielstwa. Prace archeologiczne znajdowały we władzach
miast i mniejszych okręgów duże wsparcie. Kierownictwa szkół i sami nauczyciele,
którzy omawiali na lekcjach materiał archeologiczny, znacznie pomagali w ochronie
zabytków. Akcję propagandową prowadziły też muzea. Na Górnym Śląsku prawie
w każdym powiecie spotykało się to z poparciem władz. Konserwator zabytków
archeologicznych współdecydował o wyborze kierowników Działów Prehistorycznych muzeów regionalnych. Prowadzono działalność naukową publikując artykuły
w prasie, kalendarzach i wydawnictwach specjalistycznych. Meldunki o znaleziskach zamieszczano w „Altschlesische Blätter”. Uratowano wiele stanowisk przed
zniszczeniem, prowadząc na nich badania wykopaliskowe.
Urząd konserwatorski w Raciborzu w latach trzydziestych obejmował 6 miejskich i 14 ziemskich powiatów. Konserwator zabytków archeologicznych miał siedzibę w Raciborzu i równocześnie był dyrektorem urzędu konserwatorskiego utrzymywanego przez Oberschlesische Provinzialverband. Do 1934 roku funkcjonował
jako Górnośląski Urząd Ochrony Zabytków Prehistorycznych. W 1934 roku nadano
mu nazwę Krajowy Urząd Prehistorii Górnego Śląska (Landesamt für Vorgeschichte der Oberschlesiens). W tym samym roku utworzono też stanowisko naukowe,
najpierw objął je dr Freidank Kuchenbuch. Od października 1934 roku, po odejściu
W. Matthesa do Hamburga, dyrektorem Muzeum w Bytomiu został F. Pfützenreiter, który pełnił zarazem funkcję zastępcy konserwatora. W latach 1934–1936 jako
pomocnicy naukowi byli zatrudnieni następujący studenci: R. Glaser, L. Rothert,
F. Schlette, Schwarz, Teichmann. Współpracowano także z wieloma nauczycielami
i innymi miłośnikami archeologii. Bez nich liczne prace ratownicze i prace związane
z opieką nad zabytkami byłyby niemożliwe. Do 1936 roku w miejskim muzeum
wynajmowano pokoje. W 1936 roku przeprowadzono się na nowe miejsce, do
obszernego gmachu, gdzie również ulokowano wszystkie zbiory dotychczas rozproszone w kilku instytucjach. Dnia 23 marca 1936 roku ostatecznie zajęto dawny
budynek szkolny przy Zwingerstrasse 3 (ryc. 31). Dotychczas liczne zabytki były
porozmieszczane w pięciu różnych miejscach miasta: w muzeum miejskim, w ratuszu, piwnicach starostwa, piwnicach biblioteki i Sądzie Rejonowym. Tu w obszernym gmachu znalazły się pod jednym dachem administracja, pracownia, archiwum
i inne niezbędne pomieszczenia. Przede wszystkim zwiększyła się powierzchnia na
magazyny i wystawy. Tak więc wystawę, którą wcześniej ulokowano w ciemnych salach muzeum, można było teraz urządzić w dużej sali bocznego skrzydła budynku.
Ściągnięto eksponaty z innych muzeów. Przygotowano ją bardzo starannie i zatytułowano Vorgeschichte der Heimat. Sala, w której została urządzona miała wymiary
28 × 10 m. Rozwój osadnictwa na tym obszarze przedstawiony w układzie chronologicznym od paleolitu do średniowiecza został zobrazowany wieloma planszami,
fotografiami i modelami. Zastosowano najnowocześniejsze zdobycze muzealnictwa
(też wewnętrzne oświetlenie gablot). Ta stała wystawa miała spełniać różnorakie zadania popularyzacyjne, edukacyjne, szkoleniowe itp. i stanowić ośrodek kulturalny
w Raciborzu. Należała do największych, obok wrocławskiej, na Śląsku. Otwarto ją
20 lutego 1937 roku przy dużym zainteresowaniu mieszkańców miasta.
Urząd miał teraz następujące działy: ogólna administracja z archiwum znalezisk,
archiwum fotograficzne, katalogi, biblioteka, pracownia konserwatorska i wystawa.
Opracowane zostały prehistoryczne zasoby muzeów w następujących miastach:
Głubczyce, Grodków, Koźle, Otmuchów, Paczków, Strzelce Opolskie, Toszek. Z pracowni urzędu przedmioty na wystawę i jako materiał do nauczania, a także kopie
były przekazywane m.in. do szkół. Przy ogólnym zainteresowaniu prehistorią prowadzono bardzo intensywną działalność odczytową i wykładową. W zbiorach znajdowało się wiele przeźroczy. Prowadzono liczne kursy w szkołach m.in. Głubczyc
i Kietrza, a także w różnych organizacjach na Górnym Śląsku i poza nim. Nagrywano też wiele audycji radiowych. Po wykopaliskach i stanowiskach oprowadzano
przedstawicieli prasy. Naukowe prace publikowano przede wszystkim w czasopiśmie „Altschlesien”. Przeprowadzka, reorganizacja, porządkowanie zbiorów i przede
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wszystkim badania ratownicze nie sprzyjały prowadzeniu pracy naukowej, wręcz
ją utrudniały. Toteż częściej popularne artykuły zamieszczano w miesięczniku „Der
Oberschlesier”, w kalendarzach i w prasie. Zgłoszeń o znaleziskach było wiele. Dokładniejsze ich przeglądy pojawiały się w „Altschlesische Blätter”.
Na piaskowniach i budowach przedsiębrano wiele badań ratowniczych. Inne
poszukiwania nie doszły do skutku z braku środków i pracowników. Prowadzono
liczne prace ziemne. Przykładowo, w Branicach i Pietrowicach Wielkich na gliniankach badano neolityczne osady i cmentarzyska np. kultury pucharów dzwonowatych, w Kietrzu odkryto 360 grobów, w Nowej Cerekwi domy celtyckie przy kamieniołomie, w Choruli 163 groby, w Opolu-Zakrzowie na dużej przestrzeni około 30
arów osadę z epoki brązu i osiedle z okresu rzymskiego. Materiały z nich składano
w urzędzie raciborskim i w muzeum bytomskim.
Lata 1937–1939 to przede wszystkim czas porządkowania bogatego zbioru.
W związku z wojną budowano umocnienia graniczne, wykonywano sporo prac
ziemnych, powiększył się teren. Południowe części Raciborskiego wróciły do Niemiec i objęto je opieką prehistoryczną. Kampania w 1939 roku nie oddziałała na
szczęście ani na Bytom, ani na Racibórz. Następcami Kuchenbucha byli w 1937 roku
dr Friedrich Hufnagel i dr Potratz, po których w 1938 roku przyszli dr Dehnke i dr
Fock. Badano duże stanowiska w Kietrzu (ryc. 32), Tarnowie, Turawie i Gliwicach-Łabędach. Ukazały się liczne doniesienia prasowe i radiowe. Wiele przyczynków
o badaniach opublikowano w kalendarzach. Oprowadzano po wykopaliskach, wygłaszano wykłady i organizowano szkolenia na wycieczkach naukowych, w muzeach, szkołach. Punktem głównym wszystkich zwiedzań była wystawa Vorgeschichte
der Heimat. To był cel wielu wyjazdów, np. studentów, dziennikarzy spoza Śląska,
żołnierzy. Odbywały się pokazy przeźroczy w różnych stowarzyszeniach i związkach. W urzędzie w 1939 roku przygotowano też specjalne dwie wystawki czynne
przez trzy tygodnie. Zbierano wiele zgłoszeń, a ich opracowanie przyczyniło się do
ważnych odkryć. Meldunków o znaleziskach było wiele: w 1937 roku 900, w 1938
roku 990, w 1939 roku 778.
Ożywioną działalność prowadził Herbert Lindner z Raciborza. Zawdzięczamy
mu sprawozdania z wykopalisk na stanowiskach paleolitycznych południowego
Górnego Śląska. W omawianych latach badano sporo cmentarzysk i osad np. w Kietrzu wyeksplorowano 425 grobów, w tym komorowe, w Tarnowie w 1938 roku
164 groby. Przejęto też skarb z Moszczanki, powiat prudnicki, z monetami (50 kg
srebrnych i 2 kg złotych monet).
Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu polskiej części Górnego Śląska Raschke z Ministrem Nauki, Wychowania i Oświaty omówił zadania na terenach
byłego województwa śląskiego i Śląska Cieszyńskiego. Koszty ochrony zabytków
archeologicznych wzięła na siebie administracja Schlesische Provinzialverband. Do
opracowania rejencji katowickiej stworzono etat naukowy. Do rejencji opolskiej
przyłączono powiat lubliniecki i połączono go z resztą dobrodzieńskiego, podobnie rejon Blachowni i Zawiercia. Do powiatu raciborskiego przyłączono powiat
rybnicki. Część powiatów z rejencji opolskiej znalazła się w okręgu katowickim
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Ryc. 32. Kietrz. Eksploracja grobów kultury
łużyckiej

(ryc. 33). Działalność urzędu konserwatorskiego w Raciborzu (nadzór) rozszerzono również na okręg opawski. Tereny przyłączone były zróżnicowane. Najlepiej
było we wschodniej części, gdzie badania prowadzili archeolodzy z uniwersytetów
w Warszawie i Poznaniu i ich wyniki opublikowali. Materiały z tych prac zostały
częściowo zdeponowane w Muzeum Śląskim, częściowo w Państwowym Muzeum
Archeologicznym w Warszawie i teraz przeniesiono je do muzeum bytomskiego.
W Cieszyńskiem Karger, kierownik muzeum, od lat dwudziestych opiekował się
zabytkami prehistorycznymi (były to zwłaszcza narzędzia kamienne i rzymskie monety), a także udokumentował i pomierzył grodziska.
Mimo wojny prowadzono bieżącą działalność konserwatorską. Odkryto duże
cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Opolu, które badał Martin Jahn z Instytutu Prehistorycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbywały się wycieczki, odczyty. Wystawa Vorgeschichte der Heimat była licznie odwiedzana. Organizowano
też mniejsze wystawy czasowe, np. Nowe skarby z epoki brązu, Skarby monet średniowiecznych i nowożytnych. Co 2–3 tygodnie urządzano nowe. Zapraszano miejscowych dziennikarzy. Otwarcie wystaw często poprzedzały półgodzinne wykłady.
W 1940 roku zarejestrowano 467 meldunków o znaleziskach. Wciąż budowano drogi, prowadzono prace ziemne w piaskowniach i żwirowniach, dlatego też przeprowadzono badania np. w Dzierżysławiu na stanowisku z epoki kamienia, w Kietrzu
gdzie uchwycono granicę cmentarzyska. Odbyto wiele służbowych wyjazdów na
grodziska Śląska Cieszyńskiego i wschodniego Górnego Śląska. Publikacje ukazywały się w dalszym ciągu w czasopiśmie „Altschlesien”. Oprócz drobnych sprawozdań o znaleziskach osadniczych i grobowych, opublikowano większe opracowania
G. Raschkego i F. Pfützenreitera. Wojna trwała, ale działalność urzędu konserwatorskiego w Raciborzu była kontynuowana. Katalogowano zbiory, konserwowano
i rysowano zabytki. Studenci prehistorii przyjeżdżali z całych Niemiec na szkolenia
i praktyki.
Kiedy zbliżał się koniec wojny, zabytki z urzędu wywieziono w różne miejsca.
Część znalazła się w Brnie, pozostałe rozproszono. Gmach urzędu nie został zniszczony, ale znaczna część zabytków w nim przechowywanych, jak i dokumentacji
zaginęła.

Ryc. 33. Prowincja górnośląska
z początku II wojny światowej
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Nawet tak skrótowe omówienie działalności konserwatorskiej pozwala – po
uwzględnieniu sprawozdań G. Raschkego – stwierdzić, że w zachodniej części Górnego Śląska organizacja pracy była niemal wzorowa. Współpracowano z podobnym
urzędem we Wrocławiu, do którego przesyłano również zgłoszenia z Górnego Śląska.
Starano się współdziałać z szerokimi kręgami społeczeństwa. Przekazujący przedmioty ze zbiorów prywatnych bądź znalezione w terenie otrzymywali za nie ich kopie.
W wielu wydawnictwach popularnych zamieszczano krótkie informacje zatytułowane: Co powinno zawierać zgłoszenie o znalezisku? W takim zgłoszeniu powinny
znaleźć się następujące dane: miejscowość, powiat, nr mapki, nazwisko właściciela
gruntu, szkic odręczny stanowiska, okoliczności odkrycia, obserwacje o położeniu
i głębokości oraz barwie i rodzaju ziemi, liczba i opis znalezisk, informacja o tym,
co zrobiono dla uratowania zabytku i czy miejsce zostało zabezpieczone. Zalecano,
aby doniesienie o zabytkach z okręgu przemysłowego przekazywać do Bytomia,
a z pozostałych obszarów do Raciborza, im szybciej tym lepiej. Jeśli to możliwe, znalezisko powinno pozostawać w ziemi do czasu przyjazdu fachowca, który je zbada.
Dyrektor Muzeum w Bytomiu F. Pfützenreiter pisał w artykule o prehistorycznym i wczesnośredniowiecznym osadnictwie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, m.in. o szczególnej opiece, jaką sprawowali tutejsi archeolodzy nad okręgiem przemysłowym, aby zabezpieczyć zabytki archeologiczne przed zniszczeniem.
Z pewnością nigdzie nie było tak złych warunków ich zachowania, jak w tym rejonie. Duże przestrzenie zostały m.in. rozkopane, zabudowane miastami, pokryte
hałdami. Dlatego niezliczone zabytki zostały wówczas unicestwione, a ponieważ nie
zostały rozpoznane, strata dla historii regionu była duża. Dopiero początek XX wieku spowodował obudzenie świadomości wartości tego rodzaju znalezisk, a prawo
wykopaliskowe z 26 marca 1914 roku i uzupełnienia z 30 lipca 1920 roku wprowadziły prawny porządek w ochronie zabytków archeologicznych. Pfützenreiter
nadmienił też, że zabytki są dobrem kultury należącym do społeczeństwa, często
natomiast z powodu niewiedzy i braku doświadczenia albo obojętności i złej woli
są niszczone. Znaleziska znajdujące się w zbiorach publicznych muzeów, gdzie są
zabezpieczone, mogą być rozpoznane, opisane i popularyzowane na wystawach.
Jeśli jednak pozostają w prywatnym posiadaniu to już po krótkim czasie – jak
uczy doświadczenie – są dewastowane lub obniża się ich wartość. Przypadkowego znaleziska może dokonać każdy. Odkrycie musi być jednak zameldowane we
właściwym miejscu. Prawo wymaga meldunku na policji, ale doświadczenie dowodzi, że zawiadomienie konserwatora jest wskazane, bo odciąża władze i powoduje
szybszą interwencję i zabezpieczenie przez specjalistów. Umyślne wykopywanie
zabytków przez niefachowca jest zabronione. Tylko nietknięte znalezisko w ziemi
jest dokumentem, z którego można odczytać rozwój wydarzeń we wcześniejszych
czasach. O materialnej wartości zabytków archeologicznych z reguły można nie
mówić. Są tyle warte, ile znaczą dla przeszłości ojczyzny. Kto z chęci zysku dokonuje
wykopów w poszukiwaniu zabytków, popełnia przestępstwo. Kary są zbyteczne.
Zdaniem Pfützenreitera wartościowsza niż paragrafy jest wola, żeby na terenie przemysłowym żadne znalezisko nie przepadło. Meldowanie odpowiednim instytucjom
o znalezieniu przedmiotu o cechach starożytnych jest narodowym obowiązkiem.
Kto się tego trudu podejmie, ten przyczyni się do badania wielowiekowej przeszłości kraju.
Dla nauczycieli i miłośników archeologii ratowanie zabytków archeologicznych
było patriotycznym obowiązkiem. Do nauczania przygotowywały kursy prehistorii
organizowane m.in. we Wrocławiu, Raciborzu i Bytomiu. Takie szkolenia przyniosły
szybko dobre rezultaty. Miedzy innymi znacznie wzrosła liczba meldunków o znaleziskach archeologicznych. Bardzo ważne było też zdobywanie dowodów na germańskość tych ziem.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zgłoszenia o wszelkich znaleziskach
i odkryciach po stronie niemieckiej (ryc. 34). Stanowiły nieocenioną pomoc dla
archeologów w rozpoznaniu terenu, sami przecież nie mogli wszędzie dotrzeć. Zaskakująco wysoka była liczba zgłoszeń. Niewątpliwie to przede wszystkim rezultat
dobrze zorganizowanego, szeroko zakrojonego, systematycznego uświadamiania
miejscowej ludności, w tym nauczycieli i uczniów, o znaczeniu archeologii w poznaniu najstarszych dziejów ojczyzny. Podziw może budzić też bardzo liczne uczestnictwo innych środowisk lokalnych w zbieraniu danych o odkryciach. Publikowano
je regularnie w czasopiśmie „Altschlesische Blätter”. Na takie upowszechnianie nie
było stać archeologów polskich pracujących przecież na stałe w innych ośrodkach,
a nie w województwie śląskim.

277

Ryc. 34. Zgłoszenie znalezisk
archeologicznych w Przysieczy

Województwo śląskie było słabo rozpoznane pod względem archeologicznym,
dlatego też z inicjatywy Józefa Kostrzewskiego poszukiwania rozpoczęto od penetracji powierzchniowych. Prowadzono je od 1924 roku. Zarejestrowano podczas
nich wiele stanowisk, z których część stała się przedmiotem prac wykopaliskowych. W 1927 roku Kostrzewski wraz z Konradem Jażdżewskim wizytowali powiaty
pszczyński (ryc. 35) i lubliniecki. W 1928 roku odbyły się badania zwiadowcze ze
studentami Uniwersytetu Poznańskiego podczas dziesięciodniowej wycieczki na
Górny Śląsk. W 1929 roku K. Jażdżewski poszukiwał zabytków archeologicznych
w rejonie Cieszyna. W końcu lat dwudziestych na Śląsku Cieszyńskim działał też
Wiktor Karger, który wykonywał pomiary grodzisk. Akcję przygotowującą planowe
prace badawcze na grodziskach zainicjował Józef Żurowski. W pierwszej połowie lat
trzydziestych XX wieku krakowskie Koło Prehistoryków zorganizowało kilka wycieczek terenowych sfinansowanych przez Muzeum Śląskie, podczas których spenetrowano prawobrzeżną terasę Odry od Suminy aż do Cieszyna, okolice Wodzisławia
i Pszczyny. Uczestniczyli w tych wycieczkach m.in. Gabriel Leńczyk, Rudolf Jamka,
Jan Fitzke, Stefan Nosek. Wyniki nie były zbyt bogate. Spotykano się natomiast
z życzliwością miejscowej ludności. W 1933 roku na Górny Śląsk wybrał się ze
studentami Uniwersytetu Warszawskiego Włodzimierz Antoniewicz. Przeszukiwali
okolice Katowic, Świętochłowic i powiat lubliniecki. To tylko kilka wybranych przykładów.
Działania archeologów polskich ukierunkowano na rozpoznanie terenu i prowadzenie badań wykopaliskowych. Nie były to jednak w większości prace ratow-
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nicze. Niemcy mieli konserwatorów na miejscu, w Raciborzu i Bytomiu, a Polacy
tylko jednego, i to w Krakowie.
Podejmowano, podobnie jak w zachodniej części Górnego Śląska, różne akcje,
aby uświadomić społeczeństwu potrzebę zachowania archeologicznego dziedzictwa. I tak podczas kursów dla nauczycieli organizowanych w Katowicach mówiono
o ochronie zabytków przedhistorycznych przy współudziale szkoły. Także szkolenia
w polskiej części Górnego Śląska służyły archeologom nie tylko do rozpowszechniania wiedzy o regionie, ale udowadnianiu słowiańskości, polskości tych ziem.

Popularyzacja i edukacja
W propagandzie niemieckiej na obszarach przygranicznych, a takim był Górny
Śląsk, rola archeologii była bardzo duża. Szczególnie widoczne to było po I wojnie
światowej, kiedy Niemcy w wyniku plebiscytu utraciły część ziem do nich należących. Zależało im więc szczególnie na zbieraniu dowodów na to, że region ten
od dawna był zasiedziały przez plemiona germańskie, przynajmniej od kilku stuleci
przed Chr. Aby realizować taką politykę skutecznie, wciągnięto do współpracy całe
społeczeństwo. Wszelkimi środkami propagowano odkrycia archeologiczne. Trzeba
przyznać, że wszystko sprawnie działało. Największe możliwości miały dwie instytucje: muzeum bytomskie i urząd konserwatorski w Raciborzu. Ponieważ kierowali
nimi archeolodzy, mogli realizować postawione przed nimi zadania. Georg Raschke
okazał się nie tylko bardzo sprawnym organizatorem badań terenowych i ochrony zabytków, ale i świetnym popularyzatorem, zarówno w działalności terenowej,
jak i wydawniczej. Obie znaczące instytucje podzieliły prowincję opolską na strefy
obejmujące poszczególne powiaty. Jednak niewątpliwie to urząd w Raciborzu grał
wiodącą rolę.
Prowadzono liczne szkolenia, kursy, odczyty – głównie dla nauczycieli oraz
różnych organizacji. W zasadzie nauczaniem objęto wszystkie grupy społeczne.
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Ryc. 35. Dokumentacja opisowa z badań
w Katowicach Józefa Kostrzewskiego

Ryc. 36. Gliwice-Łabędy.
Zwiedzanie wykopalisk

Radio a szczególnie prasa donosiły o odkryciach archeologicznych bardzo często.
Zwiedzano wykopaliska (ryc. 36). Interesującymi artykułami docierano do mieszkańców miast i wsi. Nie mniej ważną rolę spełniały filmy wyświetlane w kinach.
Trudno wręcz ogarnąć w zachodniej części Górnego Śląska liczbę różnego typu
publikacji, zwłaszcza prasowych, propagujących jego germańskość. Przeszkoleni
nauczyciele publikowali rozmaite artykuliki i szersze opracowania nie tylko w prasie
i lokalnych wydawnictwach, ale również w popularno-naukowych czasopismach
archeologicznych (m.in. G. Hoffmann, A. Maruschke, E. Mücke, P. Scheitza, A. Skalnik,
M. Strecke, F. Stumpe, G. Weisser).
Skuteczniejsza i bardziej wszechstronna działalność po stronie niemieckiej wynikała również z liczby zatrudnionych tam na stałe archeologów wspomaganych
przez pomocników naukowych i laborantów. Nie mogły tego zrównoważyć po
stronie polskiej doraźne przyjazdy kilku archeologów poznańskich, krakowskich czy
warszawskich wraz ze studentami.
W 1933 roku zgodnie z rozporządzeniami ministrów spraw wewnętrznych
i oświaty wprowadzono do niemieckich szkół wszystkich typów nauczanie prehistorii w szerokim zakresie. Nie był to oddzielny przedmiot nauczania, jednak
szczegółowe omawianie najstarszych dziejów na lekcjach, według ustalonych
programów, stało się nie tylko pogłębianiem wiedzy, ale również instrumentem
wychowania w duchu narodowo-socjalistycznym, ideologii państwowej w czasach
sprawowania władzy przez NSDAP do końca II wojny światowej.
W edukacji szczególnie odznaczył się wrocławski archeolog Fritz Geschwendt,
który prowadził liczne kursy dla nauczycieli. Także podręczniki dla młodzieży szkol-
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nej były opracowane bardzo dobrze, a redagowane przez Geschwendta czasopismo „Altschlesische Blätter” docierało do szerokich kręgów społeczeństwa, krzewiąc
wiedzę o prehistorii Śląska.
Handbuch für den Unterricht der deutschen Vorgeschichte in Ostdeutschland wydany w 1934 roku (ryc. 37) poprzedziła książka Die Urgeschichte in der Schule z 1926
roku (ryc. 38). Obie autorstwa Fritza Geschwendta. Adresowane były do nauczycieli
i przeznaczone do nauczania prehistorii w szkołach. W pierwszej z nich zaprosił
do współpracy nauczycieli i prehistoryków, którzy opracowali niektóre rozdziały.
Opisano m.in. cele badań archeologicznych, wykopaliska, metody badawcze. Sporo miejsca poświęcono ochronie zabytków. Przedstawiono propozycje lekcji dla
poszczególnych klas różnych typów szkół. Teorię połączono z praktycznymi przykładami. Zaprezentowano konkretne pytania i odpowiedzi. W każdym rozdziale załączono literaturę. Oba podręczniki bogato ilustrowano rysunkami i zdjęciami np.
modeli, rekonstrukcji gródków, map, zabytków. Pomocą w nauce miały być zwiedzanie muzeów i wycieczki na stanowiska. Zalecano, aby nauczyciele z uczniami
poszukiwali zabytków na polach, sprawdzali regularnie piaskownie, przynajmniej
w miejscowości, gdzie jest szkoła. Wzywano, żeby młodzieży zwracać uwagę na np.
skorupy, które można znaleźć przy oraniu, kopaniu ziemniaków, budowie studzien,
rowów, kanałów, jednym słowem – przy wszelkich pracach ziemnych. Przypominano o obowiązku uświadamiania naukowej, a nie handlowej wartości znalezisk.
Handel jest zabroniony. Pouczano, że zgłoszeń można dokonywać w przypadku
zagrożenia zabytków telegraficznie lub telefonicznie, aby zapobiec ich zniszczeniu.
Podano nawet, jak dokumentować odkrycia, m.in. uściślając ich położenie i nanosząc na odpowiednie mapy. Instruowano, że z wszelkimi pytaniami należy się
zwracać do konserwatora zabytków prehistorycznych danej prowincji. W publikacji
z 1926 roku zamieszczono również obowiązujące prawo wykopaliskowe z 1914
roku, z wielu względów bowiem było ważne, aby nauczyciel je znał.
Do nauczycieli skierowana była też publikacja Hansa Gummela Lehrerschaft,
Ausgrabungsgesetz und Denkmalschutz z 1935 roku. Ważnym podręcznikiem do nauczania prehistorii w szkołach stała się praca Gustava Hoffmanna Grundzüge einer
oberschlesischen Heimat- und Volkstumskunde,Teil 1: Vor- und Frühgeschichte, wydana
we Wrocławiu w 1936 roku, składająca się z części teoretycznej i praktycznej (ryc.
39). Już w 1933 roku Hoffmann napisał, że Niemcy Wschodni mają szczególne zadanie wykazać swoim uczniom fałszerstwa historyczne szkoły Józefa Kostrzewskiego
i Instytutu Zachodniosłowiańskiego w Poznaniu.
Do szkolenia nauczycieli przykładano dużą wagę. Niemcy organizowali np.
trzydniowe kursy w Bytomiu wprowadzające w badania prehistoryczne. Wykładali
m.in. H. Motefindt, B. von Richhofen, H. Kurtz. Dla nauczycieli było ważne, jak łączyć
wiedzę o prehistorii z ochroną zabytków.
W województwie śląskim taką samą działalnością mogli się wykazać archeolodzy przyjeżdżający z ośrodków archeologicznych w Poznaniu, Krakowie i Warszawie. Jeden z kursów (trzydniowy) odbył się na początku lat trzydziestych w Katowicach. Zorganizowało go Polskie Towarzystwo Prehistoryczne w Poznaniu przy
współpracy Wydziału Oświecenia Publicznego Województwa Śląskiego. Składały
się nań wykłady teoretyczne, ćwiczenia, zajęcia praktyczne i wycieczki terenowe.
Prowadzili je m.in. J. Kostrzewski, J. Żurowski, T. Reyman. Kolejne odbywały się nie
tylko w Katowicach, ale także w Krakowie i Poznaniu.
Uważa się, że prasowe publikacje przeznaczone były dla laików. Ale to nie
całkiem prawda. W prasie zamieszczano również artykuły bardziej specjalistyczne.
Niemcy koncentrowali się na tematach związanych z kulturami germańskimi. Kulturę łużycką uważali, powołując się na opinię Gustafa Kossinny, za illiryjską. Plemiona zamieszkujące Górny Śląsk w początkowych stuleciach po Chrystusie łączyli
z Wandalami, którzy odeszli w czasie wędrówek ludów na zachód, a na ich miejsce
przybyli ze wschodu Słowianie. Zdaniem niemieckich propagandystów niemieckie prawa do Górnego Śląska dokumentuje wielowiekowy pobyt tu germańskich
plemion przed Słowianami. Wedle tej opinii Germanie byli jego jedynymi mieszkańcami. Polacy natomiast za Józefem Kostrzewskim uważali kulturę łużycką za
prasłowiańską, podobnie kulturę przeworską z pierwszych kilku stuleci po Chrystusie, z nielicznymi wyjątkami.
Trudno określić, która propaganda była lepsza, skuteczniejsza, bardziej wpływowa. Niemcy mieli więcej narzędzi do jej realizowania (instytucje, ludzie i media).
Obie strony, co jest wyraźnie dostrzegalne w literaturze tamtego czasu, wykorzystywały prehistorię do celów politycznych.
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Ryc. 37. Okładka podręcznika
Fritza Geschwendta

Ryc. 38. Strona tytułowa książki
Fritza Geschwendta

Ryc. 39. Strona tytułowa książki
Gustava Hoffmanna

Badacze

Ryc. 40. Okładka książki Alfreda
Arndta

Ryc. 41. Jan Bartys (drugi od lewej)

Poniżej zamieszczono krótkie informacje o wybranych archeologach polskich
i niemieckich. Część z nich była zatrudniona na stałe w różnych instytucjach górnośląskich. Niektórzy pracowali poza Górnym Śląskiem, ale doraźnie uczestniczyli w prowadzonych tu badaniach terenowych, bądź w swoich opracowaniach
uwzględniali w różnym stopniu pochodzące stąd zabytki archeologiczne. Sylwetki
badaczy nakreślono bardzo skrótowo, nawiązując głównie do ich działalności przed
rokiem 1944.
Włodzimierz Antoniewicz (1893–1973). Studiował archeologię i geografię na
Uniwersytetach Lwowskim i Jagiellońskim. Od lat dwudziestych związany z Uniwersytetem Warszawskim, którego był rektorem w latach 1936–1939. W okresie międzywojennym w licznych publikacjach pisał m.in. o ochronie zabytków archeologicznych. Prowadził badania powierzchniowe na Górnym Śląsku w latach trzydziestych.
Alfred Arndt (1880–1967). Duchowny, nauczyciel, archeolog amator. Szczególnie zasłużony dla muzeum bytomskiego i towarzystwa, które je założyło. Będąc kierownikiem muzeum w Bytomiu, w 1919 roku stworzył Dział Prehistoryczny.
W 1922 roku został mianowany konserwatorem zabytków archeologicznych i pełnił
tę funkcję do 1925 roku. Sporządził dokładny katalog zabytków, pozyskał wiele
eksponatów. Prowadził badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury łużyckiej
w Czarnowąsach, powiat opolski. Zwano go ojcem górnośląskiej prehistorii. Wydał
w 1925 roku książeczkę Oberschlesische Vor- und Frühgeschichte in volkstümlicher
Darstellung, a w 1929 roku Der Urnenfriedhof von Czarnowanz bei Oppeln. Ausgrabungsbericht 1922 (ryc. 40).
Jan Bartys (1909–1940). Ukończył geografię i prehistorię na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Od 1938 roku do wybuchu wojny pracował jako kustosz w Dziale
Prehistorycznym Muzeum Śląskiego w Katowicach (ryc. 41). W 1938 roku badał
grodzisko w Starym Bielsku. Wyniki tych prac ukazały się drukiem jeszcze przed
wojną. Zginął w Katyniu.
Eberhard Drescher (1872–1938). Przyrodnik, kolekcjoner zabytków archeologicznych i etnograficznych. Swoje zbiory pochodzące z badań archeologicznych
w Ligocie Wielkiej koło Otmuchowa przekazał do muzeum bytomskiego. Autor
książki Das Gebiet Ellguth. Kreis Grottkau O/S, II. Teil: Die urgeschichtliche Besiedlung.
Zdzisław Durczewski (1908–1944). W 1936 roku uzyskał doktorat na podstawie
pracy o grupie górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej w Polsce. Rozprawę tę
publikowano już po wojnie w dwóch częściach, syntetycznej i materiałowej (ryc.
42). Zginął w powstaniu warszawskim.
Fritz Geschwendt (1892–1981). Studiował prehistorię, archeologię klasyczną,
geografię i geologię. W latach 1925–1930 pracował w Dziale Prehistorii Śląskiego
Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu. Doktorat obronił w 1930 roku. W 1926 roku wydano jego podręcznik Die Urgeschichte in der
Schule, a w 1934 roku Handbuch für den Unterricht der deutschen Vorgeschichte in
Ostdeutschland. Od 1931 roku pracował w Krajowym Urzędzie Ochrony Zabytków
Prehistorycznych we Wrocławiu, którego dyrektorem został po odejściu Ernsta Petersena w 1939 roku. Redagował też czasopismo „Altschlesische Blätter”. Położył
wielkie zasługi w popularyzowaniu archeologii wśród młodzieży.

Ryc. 42. Strona tytułowa monografii
Zdzisława Durczewskiego

Ryc. 43. Opole-Wróblin. Dłubanka
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Max Hellmich (1867–1937). Z wykształcenia mierniczy, zinwentaryzował wiele
grodzisk i kurhanów śląskich. Pozostała po nim m.in. kartoteka. Niestety, prawie
cała część dotycząca Górnego Śląska prawdopodobnie zaginęła. Jest autorem m.in.
opracowania Die Besiedlung Schlesiens in vor- und frühgeschichtlicher Zeit oraz artykułów o obiektach obronnych i dłubankach tutaj odkrytych (ryc. 43).
Friedrich Hufnagel (1911–1942). Studiował w Tübingen. Po obronie doktoratu
w 1936 roku był krótko w 1937 roku pracownikiem Krajowego Urzędu Prehistorii
w Raciborzu. Jeszcze w tym samym roku został zatrudniony w muzeum bytomskim
jako kierownik działu, a niedługo potem kustosz (ryc. 44). Badał m.in. osadę późnorzymską i wczesnośredniowieczną w Kościeliskach oraz cmentarzyska łużyckie
w Strzelcach Opolskich-Adamowicach i Katowicach-Szopienicach. Zginął na froncie
wschodnim w 1942 roku.
Martin Jahn (1888–1974). Uczeń Gustafa Kossinny, od 1912 roku pracował
w Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu. W latach
1926–1930 kierował Działem Prehistorii tegoż muzeum. W pierwszej połowie lat
trzydziestych kierował Krajowym Urzędem Ochrony Zabytków Prehistorycznych
we Wrocławiu, potem był profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim. W swoich
opracowaniach okresów przedrzymskiego i rzymskiego uwzględniał często odkrycia górnośląskie (Die oberschlesischen Funde aus der römischen Kaiserzeit, Die Kelten
in Schlesien).
Roman Jakimowicz (1889–1951). Studiował we Lwowie, Krakowie i Pradze.
W latach trzydziestych dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Prowadził badania na grodzisku w Lubomi oraz inwentaryzował inne obiekty
obronne w przedwojennym województwie śląskim. Współpracował w ich dokumentowaniu z J. Żurowskim. Był współautorem Atlasu grodzisk i zamczysk śląskich.
Rudolf Jamka (1906–1972). W 1930 roku ukończył geografię i prehistorię na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Do wojny pracował w Zakładzie Archeologii Przedhistorycznej tegoż uniwersytetu. W 1938 roku opublikował w trzecim numerze „Prac
Prehistorycznych” Ozdoby oręża i narzędzi z podokresu późno-lateńskiego i okresu
rzymskiego odkrytych na Śląsku.
Konrad Jażdżewski (1908–1985). Absolwent prehistorii Uniwersytetu Poznańskiego. W 1930 roku uzyskał stopień magistra na podstawie opracowania dwóch
cmentarzysk kultury łużyckiej w Boronowie i Piasku w powiecie lublinieckim.
W okresie międzywojennym uczestniczył też w badaniach powierzchniowych na
Górnym Śląsku. Uczeń i bliski współpracownik J. Kostrzewskiego. Podczas wojny był
dyrektorem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
Wiktor Karger (1880–1976). Skończył Wydział Budownictwa Politechniki
w Wiedniu. Studiował też kierunki humanistyczne, w tym archeologię na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1922 roku przeprowadził się do Cieszyna, gdzie od 1925
roku do końca wojny zajmował się zabytkami miasta. Rozbudował muzeum, skupił
wszystkie zbiory w jednym miejscu. Podczas II wojny światowej ochronił wiele zabytków przed zniszczeniem przez Niemców. Wykonywał pomiary obiektów obronnych. Opublikował m.in. artykuły o monetach rzymskich na Śląsku Cieszyńskim.
Gustaf Kossinna (1858–1931). Niewątpliwie był postacią najbardziej wpływową
w niemieckiej archeologii końca XIX wieku i pierwszych dziesiątków XX wieku. Profesor Uniwersytetu Berlińskiego, redaktor czasopisma „Mannus”, założyciel Niemieckiego Towarzystwa Prehistorycznego, a przede wszystkim twórca metody etnicznej
w archeologii. Stworzył szkołę archeologii osadniczej, w której kultury archeologiczne łączył z konkretnymi plemionami. Kulturę łużycką uznał za illiryjską, a większość
późniejszych na ziemiach polskich łączył z niezwykle aktywnymi Germanami. Śląsk
jego zdaniem zamieszkiwali w pierwszych czterech wiekach po Chrystusie Wandalowie, którzy odeszli później na zachód. Dopiero po nich opustoszałe obszary
zajęli przybyli z dorzecza Prypeci Słowianie. Poglądy Kossinny przyjmowane były
przez archeologów niemieckich niemal powszechnie. W niektórych pracach sięgał
do znalezisk górnośląskich.
Otto Kleemann (1911–1996). W latach trzydziestych prowadził badania m.in.
na cmentarzyskach kultury łużyckiej w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej i Kietrzu.
W 1934 obronił pracę doktorską Die mittlere Bronzezeit in Schlesien.
Józef Kostrzewski (1885–1969). Studiował m.in. w Berlinie u Gustafa Kossinny,
gdzie w 1914 ukończył roku prehistorię. W okresie międzywojennym był profesorem Uniwersytetu Poznańskiego (ryc. 45). Powstałe w 1920 roku z jego inicjatywy
Polskie Towarzystwo Prehistoryczne z siedzibą w Poznaniu prowadziło ożywioną
działalność. Sięgała ona także Górnego Śląska. Trzeba przyznać, że profesor miał
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Ryc. 44. Friedrich Hufnagel

Ryc. 45. Józef Kostrzewski

Ryc. 46. Theodor Kubitzek w pracowni
konserwatorskiej muzeum bytomskiego
(na pierwszym planie)

do tego obszaru słabość. Już wtedy, uczestnicząc w plebiscycie na Górnym Śląsku, wygłosił m.in. w Koszęcinie i Gliwicach odczyty o pradziejach Śląska i jego
związkach z Polską. Aktywnie brał udział we wszystkich przedsięwzięciach tu prowadzonych. Jego niespożyta energia zaowocowała m.in. nawiązaniem licznych
kontaktów z miejscowymi działaczami, urzędnikami. Wielokrotnie podczas pobytu
w Katowicach uczestniczył w spotkaniach z nimi, zwłaszcza przy organizowaniu
Muzeum Śląskiego. Z powstaniem tej placówki łączył – podobnie jak i inni polscy
prehistorycy – wielką nadzieję, niestety, niespełnioną. Cóż z tego, że stworzono
Muzeum, jeśli nie potrafiono w nim zapewnić pracy etatowej archeologowi. Profesor Kostrzewski przekazywał do zbiorów materiały ze swoich badań, organizował
wystawy. Wiedział doskonale, ile było tu do zrobienia. Zbyt wolno postępujące
zmiany zupełnie go niezadowalały, czemu wielokrotnie dawał wyraz. Bolało go to
tym bardziej, że znakomicie orientował się w rozwoju archeologii po drugiej stronie
granicy, w prowincji górnośląskiej. Umiał docenić osiągnięcia archeologów niemieckich. O niektórych sprawach wypowiadał się krytycznie. Do słynnych polemik,
które rozpoczęły się w 1925 roku, dochodziło między nim a profesorem Bolkiem
von Richthofenem bardzo często. Dotyczyły one zarówno wielu szczegółowych
zagadnień, jak i podstawowych, a mianowicie obecności na Górnym Śląsku Prasłowian i plemion germańskich. I jeden, i drugi miał wyjątkowy temperament. Znalazł
on wyraźne odbicie w wielu publikacjach. Kostrzewski zarzucał też Ernstowi Petersenowi brak obiektywizmu naukowego, ganiąc go m.in. za twierdzenie, że Słowianie to lud bardzo ubogi i mało rozwinięty. Profesor Kostrzewski organizował liczne
wyjazdy terenowe. Zapraszał na nie swoich uczniów. Uczestniczył w nich m.in.
Konrad Jażdżewski. Sam niesłychanie aktywny mobilizował innych badaczy do prac
na Górnym Śląsku, wśród nich Tadeusza Reymana. Józefa Żurowskiego i Romana
Jakimowicza. Osobiście przebadał fragmenty osad: kultury łużyckiej w Tarnowskich
Górach-Repecku, kultury przeworskiej w Leśnicy, powiat lubliniecki i Tarnowskich
Górach-Rybnej, neolitycznej i wczesnośredniowiecznej w Syryni i, co najważniejsze,
ich wyniki natychmiast publikował w wydawnictwach specjalistycznych. Materiały
z tych stanowisk stanowiły zaczątek Działu Prehistorycznego Muzeum Śląskiego
w Katowicach. Kostrzewski napisał około siedemdziesięciu popularnych i popularnonaukowych artykułów oraz broszur o ziemi górnośląskiej w czasach przedhistorycznych i jej związkach z innymi regionami. Wszelkimi dostępnymi środkami wspierał badania nad pradziejami i wczesnym średniowieczem tego obszaru.
Szerzył zrozumienie i zamiłowanie do prehistorii podczas odczytów i szkoleń dla
m.in. nauczycieli górnośląskich. Referował wyniki swoich badań w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Z perspektywy czasu widać, że Górny Śląsk miał
wielkie szczęście, iż ten najwybitniejszy polski archeolog XX wieku zaangażował
tu swój wielki autorytet i wiedzę w poznanie najdawniejszej jego przeszłości. Bez
jego dokonań osiągnięcia archeologii w okresie międzywojennym na tym niewielkim skrawku ziemi odzyskanej przez Polskę po I wojnie światowej byłyby bardzo
mizerne.
Theodor Kubitzek (1912–1992). Od 1927 roku zatrudniony w pracowni konserwacji zabytków archeologicznych muzeum bytomskiego (ryc. 46). Do wybuchu wojny był laborantem. Później krótko pełnił służbę wojskową. Od 1942 roku
ponownie zatrudniony w muzeum bytomskim. Tam pracował z krótką przerwą
do 1962 roku jako konserwator. Był nie tylko znakomitym preparatorem zabytków
prehistorycznych, ale też prowadził do zakończenia wojny, jako technik wykopaliskowy, wiele prac pod nadzorem archeologicznym, m.in. w Choruli, Dobrodzieniu,
Gliwicach-Łabędach, Izbicku, Kościeliskach, Strzelcach Opolskich-Adamowicach.
Miał również wysokie kwalifikacje dokumentalisty, inwentaryzatora i konserwatora
muzealnego (modelarstwo, odlewnictwo).
Heinrich Kurtz (1906–?). W 1932 roku obronił doktorat na podstawie pracy
Die Slawen in Schlesien auf Grund der vorgeschichtlichen Funde. Współpracował m.in.
w badaniach w Choruli z B. von Richthofenem. Od połowy lat dwudziestych był
ochotniczym pracownikiem naukowym współpracującym z konserwatorem zabytków archeologicznych w Bytomiu, a później w Raciborzu. Opublikował około 70
artykułów z problematyki górnośląskiej archeologii. W 1936 roku Osteuropa-Institut
we Wrocławiu wydał jego książkę Slawische Bodenfunde in Schlesien.
Walter Matthes (1901–1997). Studiował w Berlinie, Marburgu i Budapeszcie.
W latach 1928–1934 był kierownikiem muzeum bytomskiego. Później do 1969 roku
profesorem w Hamburgu. Prowadził badania m.in. na cmentarzysku kultury łużyckiej w Podborzanach i na bytomskim rynku.
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Oskar Mertins (1858–1909). Studiował w Berlinie i Strasburgu. Publikował artykuły w czasopiśmie „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift”. Było w nich sporo
informacji o znaleziskach górnośląskich np. w Depotfunde der Bronzezeit in Schlesien.
Hugo Mötefindt (1893–?). Studiował archeologię u Gustafa Kossinny. W muzeum bytomskim po odejściu B. von Richthofena do Raciborza pracował od 1926
do 1927 roku. Badał cmentarzysko kultury łużyckiej w Starych Karmonkach i obiekt
z okresu rzymskiego w Obrowcu.
Ernst Petersen (1905–1944). Uczeń Gustafa Kossinny, studiował archeologię
i historię w Monachium, Berlinie i Heidelbergu. Pracował w Dziale Prehistorycznym
Śląskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu. Od 1931
roku kustosz, a od 1934 roku dyrektor Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków Prehistorycznych we Wrocławiu. Od 1939 roku w Rostocku, podczas niemieckiej okupacji na Uniwersytecie w Poznaniu, później w Warszawie, gdzie działał przeciwko
archeologom polskim i przyczynił się do niszczenia zabytków i wydawnictw. Autor
wielu publikacji, w tym Schlesien von der Eiszeit bis ins Mittelalter (ryc. 47).
Franz Pfützenreiter (1888–1968). W 1932 roku ukończył studia m.in. archeologiczne we Wrocławiu. W 1933 roku obronił pracę doktorską u profesora H. Segera. Od 1934 roku do stycznia 1945 roku był dyrektorem Górnośląskiego Muzeum
Krajowego w Bytomiu. Rozbudował wszystkie jego działy, tworząc silny ośrodek
naukowy. Zajmował się też przyrodą i na tym polu miał duże osiągnięcia. Był autorem wielu publikacji z różnych dziedzin: archeologii, historii, zoologii i przyrody.
Po badaniach cmentarzyska w Dobrodzieniu-Redzinie wyróżnił tzw. grupę dobrodzieńską, która weszła do literatury fachowej. Po wojnie działał w Niemczech jako
przyrodnik.
Georg Raschke (1903–1973). Urodzony w Kluczborku. Tam ukończył szkołę
podstawową i gimnazjum. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim. Poświęcił się
w ciągu sześciu semestrów następującym studiom: prehistoria u profesora Segera,
geografia u profesora Friedrichsena, geologia u profesora Soergela i archeologia
klasyczna u profesora Weegego. W 1928 roku obronił pracę doktorską Die Endstufe
der mittelschlesischen Urnenfelderkultur. Potem ją rozszerzył na cały Śląsk i wydał
w 1932 roku pt. Das Ende der Lausitzer Kultur in Schlesien. Od 1929 do 1943 roku
był dyrektorem Krajowego Urzędu Prehistorii w Raciborzu po B. von Richthofenie.
W latach 1930–1933 prowadził badania wykopaliskowe na Ostrówku w Opolu.
W 1942 roku powołano go do wojska. Po upadku Niemiec znalazł się we francusko-amerykańskiej niewoli. Po wojnie od 1947 roku pracował w Germanisches
Nationalmuseum w Norymberdze. Podczas urzędowania na Górnym Śląsku wykazał
się niezwykłą pracowitością, ratując wiele stanowisk przed zniszczeniem (ryc. 48).
Był wszędzie tam, gdzie zabytkom archeologicznym groziła zagłada. Trudno zliczyć
liczbę inspekcji i doraźnych interwencji terenowych. Miał wielu współpracowników,
zwłaszcza wśród nauczycieli ochotniczo pomagających w różnych pracach. Wykopaliska prowadzili pod jego nadzorem preparatorzy urzędu raciborskiego. Dał się
poznać jako świetny organizator i popularyzator. Pozostawił po sobie wyjątkowo
bogatą korespondencję dotyczącą działalności konserwatorskiej, z której do dzisiaj

Ryc. 47. Strona tytułowa książki
Ernsta Petersena

Ryc. 48. Dobrodzień. Georg Raschke
w środku (w kapeluszu)

285

Ryc. 49. Strona tytułowa monografii

Ryc. 50. Bolko von Richthofen

Ryc. 51 Strona tytułowa monografii
Bolka von Richthofena

korzystają archeolodzy zajmujący się badaniami na Górnym Śląsku. Opublikował
ponad 200 artykułów. Jest autorem monografii Vorgeschichte des Kreises Kreuzburg
(ryc. 49).
Tadeusz Reyman (1899–1955). Ukończył prehistorię i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczył w wycieczkach na Górny Śląsk. Opublikował wyniki
badań na cmentarzysku kultury łużyckiej w Piasku, powiat lubliniecki.
Bolko von Richthofen (1899–1983). Studiował m.in. archeologię na uniwersytetach w Monachium i Wrocławiu. We Wrocławiu uzyskał doktorat w 1924 roku.
W 1925 roku został kustoszem i kierownikiem Działu Prehistorii i Wczesnego Średniowiecza w muzeum bytomskim. W tym samym roku zatrudniony w tymże
muzeum jako konserwator zabytków archeologicznych w prowincji górnośląskiej.
Prowadził w tym czasie badania na cmentarzysku kultury przeworskiej w Choruli,
powiat strzelecki. W 1926 roku został kierownikiem Górnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków Prehistorycznych w Raciborzu, gdzie rozwinął program prac konserwatorskich. Był także w tym samym czasie kierownikiem Działu Prehistorycznego
muzeum raciborskiego, gdzie uporządkował zbiory archeologiczne (ryc. 50). Z tego
okresu pochodzi wiele jego publikacji archeologicznych, m.in. książka pt. Die ältere
Bronzezeit in Schlesien (ryc. 51). Był dobrym znawcą archeologii nie tylko Górnego
Śląska, ale również sąsiednich obszarów. Dzięki jego energii badania na tym terenie
znacznie się rozwinęły, a górnośląskie osiągnięcia naukowe rozpowszechniły poza
jego granice. W 1929 roku przeniósł się do Hamburga, obejmując stanowisko kustosza w Museum für Völkerkunde i docenta na Uniwersytecie. W 1934 roku został
profesorem prehistorii na Uniwersytecie w Królewcu. Znany był z polemik z profesorem Kostrzewskim, w których wykazał spory temperament. Atakował go m.in. za
pogląd o słowiańskim charakterze kultury łużyckiej. Angażował się też politycznie.
Wszechstronne wykształcony, m.in. lingwistycznie. Wiele podróżował. Narodowy
socjalista. W czasie wojny prowadził ożywioną działalność polityczną, a ponieważ
świetnie znał języki obce był też tłumaczem angielskiego, francuskiego, włoskiego,
polskiego i rosyjskiego. Po wojnie został w Niemczech Zachodnich. Napisał wiele
prac naukowych dotyczących archeologii, historii, politologii, historii literatury, ludoznawstwa i innych dziedzin. Część z nich miała wydźwięk wyraźnie propagandowy.
Hans Seger (1864–1943). Był czołową postacią wśród archeologów śląskich
w końcu XIX i pierwszej połowie XX wieku. Studia ukończył w 1889 roku. Później
pracował w Muzeum Starożytności Śląskich we Wrocławiu. W latach 1899–1929
dyrektor Śląskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu. Redaktor wielu czasopism, profesor prehistorii na Uniwersytecie Wrocławskim
i przewodniczący Śląskiego Związku Starożytności. Wskazywał na ważną rolę nauki
i kultury. Pisał o niemal wszystkich epokach. Cenne jest m.in. jego opracowanie
skarbów śląskich z epoki brązu i wczesnego okresu halsztackiego w szóstym tomie
czasopisma „Altschlesien”. Sporą wartość mają także publikacje dotyczące innych
znalezisk kultury łużyckiej.
Rudolf Stöckel (1823–1894), podpułkownik. Był amatorem. Prowadził badania wykopaliskowe, dokumentował znaleziska archeologiczne, komunikował
o przypadkowych odkryciach. W drugiej połowie XIX wieku działał na Płaskowyżu
Głubczyckim w powiatach raciborskim, głubczyckim i kozielskim. Informacje o odkryciach przekazywał do muzeum wrocławskiego. Ukazywały się w czasopiśmie
„Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift”. Miał duże zasługi dla wymienionych trzech
powiatów. Zachowana dokumentacja wciąż uznawana jest za wartościową.
Józef Żurowski (1892–1936). Studiował prehistorię i archeologię klasyczną na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1920 roku do śmierci był konserwatorem zabytków przedhistorycznych na zachodnią Małopolskę i Śląsk. Zasługą Żurowskiego
było zwrócenie uwagi na do tej pory prawie nierozpoznany Górny Śląsk. Badał
grodziska i zamczyska w województwie śląskim z ramienia Komitetu Wydawnictw
Śląskich Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Sporządził ich szczegółową
inwentaryzację. Opracował we współpracy z Romanem Jakimowiczem Atlas grodzisk i zamczysk śląskich.
Do pracowników urzędu konserwatorskiego w Raciborzu należeli m.in. dr Freidank Kuchenbuch (1910–1942), dr Johann Potratz, dr Gerhard Fock, dr Dehnke.
Z tymże urzędem i z muzeum bytomskim współpracował również Herbert Lindner
oraz wielu studentów wrocławskich.
Wśród nauczycieli i przedstawicieli innych zawodów można wymienić kilku
szczególnie interesujących się archeologią – dowody pozostały w licznych publikacjach zamieszczanych w prasie i regionalnych wydawnictwach. Należeli do nich:
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G. Hoffmann, autor podręczników do nauczania prehistorii i kilkudziesięciu artykulików o tematyce archeologicznej; A. Klonek – popularyzator odkryć w powiecie
oleskim; A. Maruschke – badacz powiatu prudnickiego; P. Scheitza i A. Skalnik – skupiający uwagę na znaleziskach w okręgu gliwickim; M. Strecke i F. Stumpe – piszący
wiele o najdawniejszych czasach powiatu opolskiego; G. Weisser – upowszechniający zabytki archeologiczne ziemi nyskiej.
Prace wykopaliskowe w niemieckiej części Górnego Śląska prowadzili archeolodzy. Jednak eksploracja i sporządzanie dokumentacji terenowej były dziełem
techników wykopaliskowych (ryc. 52–54) takich, jak m.in. Otto Hanske, Theodor
Kubitzek, Alois Müller, Herbert Roesner, Richard Slanina, Franz Ullrich.
Ryc. 52. Nowa Cerekwia. Rekonstrukcja
pieca garncarskiego

Ryc. 53. Gliwice-Łabędy. Preparowanie
naczyń na cmentarzysku kultury łużyckiej

Ryc. 54. Kietrz. Niwelacja grobów
na cmentarzysku kultury łużyckiej
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Niewiele zachowało się źródeł pisanych o kontaktach archeologów niemieckich i polskich na Śląsku. Wydaje się, że nie zawsze były najlepsze. O pewnych
uprzedzeniach świadczą np. pisma dotyczące przyjazdu Rudolfa Jamki do Wrocławia w 1935 roku, w celu zapoznania się z metodami badań prehistorycznych
i pracą urzędu konserwatorskiego, a także studiowania wandalskiej kultury Śląska.
Strona niemiecka zaleca w nich zachowanie ostrożności, sprawdzenie, czy w materiałach konserwatorskich nie znajdują się dokumenty, do których Jamka nie powinien mieć dostępu. Kształt, formę i zakres współpracy z przedstawicielem nauki
polskiej miał określić dyrektor tamtejszego Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków
Prehistorycznych Ernst Petersen.
Strona polska zapraszała archeologów niemieckich na odczyty, np. G. Raschke
był w Krakowie w celu prezentacji wyników wykopalisk na Ostrówku w Opolu.
Ponieważ na Górnym Śląsku nie było uniwersytetów, archeologów niemieckich
szkolił Uniwersytet Wrocławski. Część z nich podczas studiów i po ich zakończeniu
odbywała tu praktyki, część znalazła zatrudnienie. Z Polaków J. Bartys skończył
Uniwersytet Jagielloński. Mimo bliskości tak dużej uczelni największy wpływ na
archeologię w województwie śląskim miał profesor Kostrzewski z Poznania.

Organizacje
Poza muzeami i urzędem konserwatorskim w Raciborzu na Górnym Śląsku istniały dosyć liczne organizacje (instytuty, związki, towarzystwa), które zajmowały się
prehistorią. Powstały w celu dokładniejszego poznania przeszłości regionu. Często
powoływały muzea, np. Nyskie Towarzystwo Sztuki i Starożytności, Górnośląskie Towarzystwo Muzealne w Gliwicach, Bytomskie Towarzystwo Historyczno-Muzealne,
Raciborskie Stowarzyszenie Muzealne, Towarzystwo Muzealne dla Miasta i Powiatu
Głubczyce.
Niektóre z nich odegrały ważną rolę w śląskiej archeologii, a periodyki przez
nie wydawane – w propagandzie. Placówki te starały się także rozpowszechniać
wiedzę o archeologii w społeczeństwie.
Śląskie Towarzystwo Prehistoryczne (Schlesische Altertumsverein) działało
przy Śląskim Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności. Współpracowało
z urzędem konserwatorskim w Raciborzu. W czasopiśmie „Altschlesien” ukazywały
się wiadomości z Górnego Śląska. Od końca lat dwudziestych (1927–1928) w zarządzie Towarzystwa byli B. von Richthofen, później krótko W. Matthes (1930–1933),
G. Raschke (1938–1939) i F. Pfützenreiter. Liczba członków w 1933 roku znacznie
przekraczała tysiąc. Organizowali oni, np. w 1930 roku wspólnie z Verein für Geschichte Schlesiens, zwiedzanie właśnie odkrytych pozostałości wczesnośredniowiecznej osady w Opolu.
Jedną z bardziej znanych organizacji była Arbeitsgemeinschaft für Oberschlesische Ur- und Frühgeschichte założona w 1922 roku przez A. Arndta. Z końcem lat
dwudziestych aktywność tej instytucji wyraźnie wzrosła. Jej posiedzenia odbywały
się w muzeum raciborskim kilkakrotnie w ciągu roku. W 1928 roku odbyło się 12
spotkań. Zorganizowano m.in. wycieczkę na wykopaliska w Choruli, którą prowadził
H. Kurtz. Wspólnie z Geologische Vereinigung Oberschlesiens inicjowano wycieczki
połączone z obradami, na których wygłaszano odczyty. Poza konferencjami spotykano się też na objazdach terenowych. Przykładowo w 1928 roku pod kierunkiem
prof. Eisenreicha z Gliwic odbyła się wyprawa w okolice Raciborza i Kietrza, której
celem było obejrzenie m.in. kurhanów w Raciborzu-Oborze i stanowiska paleolitycznego w Dzierżysławiu. Wśród uczestników byli m.in. Bolko v. Richthofen i prof.
K. Olbricht z Wrocławia. Nieźle rozwijała się też współpraca z innymi towarzystwami
– organizowano spotkania i dyskusje. Obrady toczyły się również w Bytomiu. Zapraszano na nie naukowców spoza Górnego Śląska, w latach 1930–1931 np. z Wiednia,
Hamburga i Wrocławia. W zebraniach licznie uczestniczyli członkowie z różnych
części regionu. Arbeitsgemeinschaft für Oberschlesische Ur- und Frühgeschichte
była także współwydawcą trzech tomów czasopisma „Altschlesien”.
Wielu pomagających w badaniach, współpracujących z archeologami i instytucjami górnośląskimi to członkowie właśnie dwóch wymienionych Towarzystw.
Warto też wspomnieć o zjeździe w Raciborzu zorganizowanym w 1929 roku
przez Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung der nord- und ostdeutschen vor- und
frühgeschichtlichen Wall- und Wehranlagen, podczas którego spotkali się wybitni
prehistorycy z północnych i wschodnich Niemiec, m.in. prof. Wilhelm Unverzagt
z Berlina i prof. Hans Seger z Wrocławia. W programie były m.in. oględziny dwóch
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grodzisk we Włodzieninie, powiat głubczycki, właśnie badanych przez Georga Raschkego z Raciborza (ryc. 55).
W 1929 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Ostdeutsche Verbandes für Altertumsforschung we Wrocławiu. Uczestniczyli w nim m.in.: B. von Richthofen, W. Matthes i G. Raschke. Czwarte spotkanie, w Opolu w 1931 roku, pod kierownictwem
prof. La Baume z Gdańska połączono ze zwiedzaniem wykopalisk. Wysłuchano
wykładów Raschkego i Matthesa. Wzięło w nim udział wielu członków Towarzystwa.
Górnośląskie Stowarzyszenie Krajoznawcze (Vereinigung für oberschlesische
Heimatkunde) w 1929 roku zorganizowało z poparciem władz państwowych i prowincjonalnych kurs w Nysie. Tematem było kulturowe i duchowe życie na Śląsku.
Zaproszeni byli też Raschke, Matthes i wielu nauczycieli.
W polskiej części Górnego Śląska nie było towarzystw takich, jak w części niemieckiej. Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku z siedzibą w Katowicach działało
pod tą nazwą od 1920 roku. Miało na celu ożywienie nauki i sztuki na Śląsku.
Prowadziło działalność naukową, kulturalną i edukacyjną. W 1927 roku zintensyfikowało pracę i zaczęło wydawać „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” (do
wybuchu wojny wydano 6 tomów). Artykuły o archeologii górnośląskiej publikował
tu Józef Kostrzewski.
W 1934 roku powstał Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. Jego cele koncentrowały się na działalności wydawniczej i popularyzatorskiej. Miał też m.in. koordynować działalność różnych instytucji zajmujących się zagadnieniami śląskimi.
Archeolodzy polscy w wydawanych przez Instytut Komunikatach informowali o badaniach w województwie śląskim i publikowali drobne rozprawy.
Polskie Towarzystwo Prehistoryczne powstałe w 1920 roku wprawdzie miało
siedzibę w Poznaniu, jednak poprzez swojego założyciela prof. J. Kostrzewskiego
próbowało aktywizować działalność archeologiczną w województwie śląskim. Ale
nie miało tutaj znaczącego wpływu.
W Krakowie w 1933 roku założono Komitet Wydawnictw Śląskich Polskiej
Akademii Umiejętności, który zasłużył się dla archeologii górnośląskiej wydaniem
sześciu tomów „Prac Prehistorycznych”.
Środki finansowe na prowadzenie działalności archeologicznej pochodziły głównie z Muzeum Śląskiego. Niemcy korzystali z pieniędzy różnych fundacji
i stowarzyszeń. Spore fundusze na ten cel przekazywała również administracja
prowincji.
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Ryc. 55. Zjazd archeologów we Włodzieninie

Piśmiennictwo

Ryc. 56. Strona tytułowa

Ryc. 57. Strona tytułowa czasopisma

Prace bibliograficzne mają dosyć długą tradycję na Śląsku. Informacji o literaturze starożytniczej dotyczącej Śląska można szukać w artykule Hermanna Luchsa
Zur Literatur der schlesischen Alterthumskunde „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift”
Bd. 1, Breslau 1870. Spis doprowadzono do 1868 roku. Joseph Partsch przygotował
bibliografię do roku 1900 (Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien,
Teil 1, Breslau 1892–1900, s. 137–146, 460). Spis literatury prehistorycznej w następnych latach opracował Nentwig w Silesiaca in der Reichsgräflich Schaffgothsch’schen
Majoratsbibliothek zu Warmbrunn, Leipzig 1900–1902, za lata 1900–1903 w Literatur
der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien, Teil 2, Breslau 1904, s. 38–42; za
lata 1904–1906 w Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien, Teil 3,
Breslau 1907, s. 50–53, a za lata 1907–1912 w Literatur der Landes- und Volkskunde
der Provinz Schlesien, Teil 4, Breslau 1914, s. 111–119).
Przeglądu wydawnictw prehistorycznych na Śląsku z lat 1900–1921 (opisowo)
dokonał Martin Jahn (Literatur zur Vorgeschichte Schlesiens 1900–1921, „Mannus” Bd.
14: 1922).
Publikacje archeologiczne z Górnego Śląska zestawił systematycznie Ernst
Boehlich w drugim tomie serii Schlesische Bibliographie redagowanej przez Historische Kommission für Schlesien (Bibliographie der Schlesischen Vor- und Frühgeschichte, Breslau 1929 – ryc. 56). W 1938 roku ukazała się drukiem Oberschlesische
Bibliographie autorstwa Hansa Bellée i Leny Bellée-Vogt jako nowe opracowanie
i kontynuacja bibliografii Deutsches Grenzland Oberschlesien, Gleiwitz 1928. Tom
pierwszy zawierał tekst, a tom drugi rejestr. Ci sami autorzy opracowali wybór literatury pt. Oberschlesische Bibliographie 1918–1939. Bieżące publikacje ukazywały
się też w „Altschlesische Blatter” od 1926 roku. Opracowali je Martin Jahn, Ernst
Petersen i Siegfried Gollub.
Pomocne mogą też być bibliografie powojenne. Należą do nich Schlesische Bibliographie 1928–1934, Teil B, która została wydana w 1962 roku jako nr 60 serii Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas (s. 9–59),
Teil C w tej samej serii nr 65 w 1963 roku oraz Schlesische Bibliographie 1942–1951
w 1954 roku w tej samej serii jako nr 5. Obie w Marburgu.
W polskiej literaturze fachowej opracowania archeologiczne ze Śląska zestawiał wielokrotnie Józef Kostrzewski w „Przeglądzie Archeologicznym oraz w „Vorgeschichtliches Jahrbuch”.
Jeśli chodzi o inne piśmiennictwo archeologiczne obejmujące Górny Śląsk, to
jako pierwszy trzeba wymienić periodyk „Schlesische Provinzialblätter” (od 1862 r.
Neue Folge). Zamieszczano w nim drobne doniesienia o znaleziskach archeologicznych m.in. z Górnego Śląska. Podobne informacje można znaleźć w „Blätter für
die gesamte Schlesische Alterthumskunde” redagowanych przez Büschinga oraz
w „Correspondenz der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur”.
„Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift” to czasopismo ukazujące się od 1870 do
1899 roku. Radaktorami byli m.in. Hermann Luchs, Hans Seger i Wilhelm Grempler.
Każdy tom zawierał artykuły dotyczące archeologii Górnego Śląska. Przykładowo,
w pierwszym Rudolf Drescher opublikował katalog z opisem znalezisk górnośląskich w ponad dwustu miejscowościach przypisanych do rzek, a w siódmym
H. Seger opracował słynny grób tzw. książęcy w Opolu-Gosławicach. W innych o górnośląskich odkryciach informowali m.in. E. von Czihak, Crampe, R. Biefel, R. Drescher,
W. Klose, H. Luchs, O. Wilpert. Jego kontynuacją był „Jahrbuch des schlesischen
Museum für Kunstgewerbe und Altertümer” („Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift“,
Neue Folge). Pierwszy tom ukazał się w 1900 roku, a ostatni, dziesiąty w 1933
roku. Również w tych wydaniach m.in. Oskar Mertins, Hans Seger i Max Hellmich
uwzględniali zabytki górnośląskie. W 1888 roku Robert Behla wydał w Berlinie książkę Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland, w której omówił m.in.
grodziska z rejencji opolskiej, a dwa lata później wyszły dwa tomy pracy Oscara
Vuga, Schlesische Heidenschanzen, Imre Erbauer und die Handelsstrassen der Alten.
Ważną pozycję w omawianej literaturze zajmują Die Hauptsächlichsten prähistorischen Denkmäler Schlesiens (Breslau 1891) oraz Wegweiser durch die Urgeschichte
Schlesiens und der Nachbargebiete (Breslau 1906) Oscara Mertinsa.
W okresie międzywojennym, w 1922 roku, zaczął się ukazywać we Wrocławiu
„Altschlesien”, periodyk wydawany przez Śląskie Towarzystwo Starożytności i redagowany przez H. Segera. Był wyraźnie adresowany do archeologów. Od 1922 do
1941 roku ukazało się 10 tomów (ryc. 57).
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W latach 1926–1944 wydawano „Altschlesische Blätter”, czasopismo popularno-naukowe. Redaktorem był F. Geschwendt. Początkowo firmowało je również
Śląskie Towarzystwo Starożytności, ale od 1935 roku tylko Krajowy Urząd Ochrony Zabytków Prehistorycznych (Landesamt für Vorgeschichtliche Denkmalpflege),
przemianowany rok później na Krajowy Urząd Prehistorii (Landesamt für Vorgeschichte). Do 1944 roku opublikowano 19 roczników (ryc. 58). W zasadzie przeznaczone było bardziej dla szerszego kręgu odbiorców. Oferowało ciekawe, przystępne
artykuły szczególnie nauczycielom, miłośnikom archeologii, członkom różnych towarzystw, opiekunom zabytków archeologicznych. W obu ostatnich czasopismach
wiele miejsca poświęcono archeologii Górnego Śląska.
W 1925 roku ukazał się drukiem pierwszy tom „Nachrichtenblatt für deutsche
Vorzeit”. To czasopismo o zasięgu ogólnoniemieckim. Prawie cały zeszyt 1–2 siedemnastego tomu poświęcono archeologii górnośląskiej (ryc. 59). W innych tomach są publikacje o Górnym Śląsku i omówienia literatury m.in. z tego regionu.
Seria „Aus Oberschlesiens Urzeit” składała się z dwudziestu zeszytów z lat 1927–
1933. Były to często przedruki artykułów publikowanych w innych wydawnictwach,
ale także drobne opracowania monograficzne (ryc. 60).
Ważny był także miesięcznik „Der Oberschlesier” wydawany od 1919 do 1942
roku.
W różnych okresach i z różną częstotliwością wychodziły także czasopisma
wydawane przez lokalne towarzystwa, np. „Jahres-Bericht der Neisser Kunst- und
Altertums-Vereins”.
Oprócz czasopism i wydawnictw ciągłych w okresie międzywojennym pojawiły
się prace monograficzne, do których należą m.in. Die ältere Bronzezeit in Schlesien
(Berlin 1926) Bolka von Richthofena; Das Gebiet Ellguth Kreis Grottkau O/S, II. Teil:
Die urgeschichtliche Besiedlung (Neisse 1932) Eberharda Dreschera; Die Altsteinzeit in
Oberschlesien („Aus Oberschlesiens Urzeit” H. 9: 1931) Fritza Wiegersa, Vorgeschichte
des Kreises Kreuzburg (1940) Georga Raschkego.
Na Górnym Śląsku bardzo popularnymi wydawnictwami były kalendarze.
Ukazywały się w każdym powiecie. Zawierały artykuły o archeologii, najczęściej
o znaleziskach miejscowych, ale także bardziej ogólne. Było to doskonałe medium
pozwalające dotrzeć do szerszych kręgów społeczeństwa. Wśród kilkunastu tytułów
można wymienić Heimatkalender des Kreises Falkenberg, Heimatkalender des Kreises
Kreuzburg, Heimatkalender für den Kreis Oppeln, Oberschlesischer Heimatkalender. Niektóre z nich liczyły kilkanaście roczników (ryc. 61).
Nie sposób wymienić wielu prac archeologów niemieckich spoza Górnego
Śląska, zwłaszcza wrocławskich, którzy przytaczali bądź analizowali zabytki z omawianego terenu. Należą do nich m.in. Martin Jahn, Ernst Petersen, Hans Seger. Publikowano oni w ogólnoniemieckich, renomowanych czasopismach, jak np. „Mannus”.
Do takich opracowań należy artykuł o grobie gosławickim Hermanna Lendela i Evy
Schmidt z aneksem Georga Raschkego w 27. tomie „Mannusa” z 1935 roku. Znaleziska z Górnego Śląska wymieniała także Liebetraut Rothert w pracy Die mittlere
Steinzeit in Schlesien (Leipzig 1936) i wielu innych archeologów.
Wśród polskich archeologów działających w województwie śląskim najaktywniejszy był Józef Kostrzewski, który w kilkudziesięciu książeczkach i artykułach popularnych, popularnonaukowych i naukowych upowszechniał prehistorię i wczesne średniowiecze ziemi górnośląskiej. Oto parę tytułów: Górny Śląsk w czasach
przedhistorycznych, O prawach naszych do Śląska w świetle pradziejów tej dzielnicy,
Śląsk polski jako teren badań prehistorycznych, Nowe materiały do pradziejów Górnego Śląska. Bardzo cenną publikacją jest Atlas grodzisk i zamczysk śląskich z 1939
roku, opracowany przez Józefa Żurowskiego, Romana Jakimowicza i Stanisława
Bąka, który ukazał się nakładem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Należał wówczas do największych osiągnięć polskiej archeologii. Ważne są także inne
wydawnictwa tejże Akademii, jak 6 tomów „Prac Prehistorycznych”. Tomy 4. i 6. to
dzieło Zdzisława Durczewskiego o grupie górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej w Polsce drukowane już po wojnie. W pozostałych zamieszczali sprawozdania
z badań i obszerniejsze opracowania m.in. Włodzimierz Antoniewicz, Rudolf Jamka,
Józef Kostrzewski, Józef Żurowski.
Trzeba tez wspomnieć o artykułach w Komunikatach Instytutu Śląskiego w Katowicach i „Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”.
Ogromną rolę w upowszechnianiu wiedzy o zabytkach wydobywanych z ziemi
spełniała również prasa. Publikowano w niej wiadomości o wykopaliskach i przypadkowych znaleziskach opatrzone zdjęciami i rysunkami. Do gazet codziennych
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Ryc. 58. Strona tytułowa czasopisma

Ryc. 59. Strona tytułowa czasopisma

Ryc. 60. Okładki serii „Aus Oberchlesiens
Urzeit”

Ryc. 61. Okładki
wybranych kalendarzy

i tygodników dołączano co tydzień lub miesiąc luźne wkładki. Przykładowo, Aus
dem Chelmer Lande do „Groß Strehlitzer Zeitung”, Aus unserer Heimat do „Anzeiger
für Bad Carlsruhe”, Heimatblätter des Neissegaues do „Neisse Zeitung”, Oberschlesien
in Bild do „Der oberschlesische Wanderer”, Oppelner Heimatblatt do „Oppelner Nachrichten”.
W omawianym okresie podejmowano próby syntez pradziejów Górnego Śląska. Teren ten uwzględniano również w innych syntezach, np. w Prehistorii ziem
polskich. W czasie II wojny światowej stopniowo zawieszano wydawnictwa ciągłe,
o których tu była mowa.
W sumie można powiedzieć, że Górny Śląsk w piśmiennictwie archeologicznym
do lat dwudziestych XX wieku był traktowany marginalnie w porównaniu np. z Dolnym Śląskiem. Spowodowane to było m.in. oddaleniem od Wrocławia (głównego
ośrodka badawczego) i brakiem wyspecjalizowanych instytucji. Dopiero zmiany,
jakie zaszły po I wojnie światowej, zwiększyły zainteresowanie wschodnią częścią
Śląska. Powstały muzea z działami i zbiorami prehistorycznymi oraz urząd ochrony
zabytków archeologicznych. Ze względu na położenie pograniczne, przynależność
historycznych ziem Górnego Śląska do dwóch państw, starano się zdobywać jak
najwięcej dowodów z jednej strony na germańskość tych ziem, a z drugiej strony
na słowiańskość, a więc górę wzięły względy polityczne. Znalazło to odzwierciedlenie w wielu publikacjach po obu stronach granicy dzielącej omawiany region.

Archiwalia
Największy zbiór dokumentacji dotyczącej działalności archeologów niemieckich i polskich do 1974 roku znajdował się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
Jednak w tymże roku podzielono go, przekazując część teczek z województwa
opolskiego do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Obecnie zbiór bytomski tworzą księgi inwentarzowe, księga z odręcznymi wpisami, teczki dotyczące poszczególnych miejscowości i fotografie. Do ksiąg inwentarzowych z lat 1924–1944 wpisywano zabytki z badań i darów (każda zawiera po kilkaset numerów inwentarza).
W księdze z odręcznymi wpisami znajdują się wypisy z literatury dotyczącej Górnego Śląska. W 89 segregatorach umieszczono kilkaset teczek, które ułożono według powiatów i miejscowości. Teczki zawierają korespondencję, meldunki o nowo
odkrytych stanowiskach, sprawozdania z badań powierzchniowych, dokumentacje
z badań wykopaliskowych, mapy z lokalizacją stanowisk (nie zawsze), fotografie
(ryc. 62) itp. Odnoszą się do miejscowości nie tylko górnośląskich, ale także spoza
tego obszaru. Zbiór fotografii to ponad 400 przeźroczy i prawie 2400 negatywów,
w części na płytach szklanych (ryc. 63). Jest też ich inwentarz.
Muzeum Śląska Opolskiego, oprócz teczek przejętych z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zawierających dokumentację dotyczącą miejscowości województwa
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Ryc. 62. Katowice-Szopienice. Naczynia
z cmentarzyska kultury łużyckiej

Ryc. 63. Dobrodzień. Naczynia kultury
przeworskiej

opolskiego, posiada kilkadziesiąt teczek z pismami przedwojennymi, uzupełnianych
już po wojnie. Jest też zbiór pozytywów (ryc. 64), negatywów i diapozytywów
na szklanych płytach (3683), księga inwentarzowa Krajowego Urzędu Prehistorii
w Raciborzu z lat 1928–1930 oraz trochę korespondencji i różnych dokumentów
z tejże instytucji.
W pozostałych muzeach górnośląskich zachowało się niewiele. Spora część
zbiorów przedwojennych, zarówno dokumentacji, jak i zabytków, zaginęła w zawierusze wojennej i po wojnie. Często trudno powiedzieć, w jaki sposób przepadły.
W Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie znajdują się m.in. kopie zbiorów
Szersznika, teczka z korespondencją i notatkami archeologicznymi z lat 1940–1944
oraz inwentarz archeologiczny prawdopodobnie z tego samego okresu.
Archiwum Państwowe w Cieszynie, Oddział Archiwum Państwowego w Katowicach, zgromadziło spuściznę po Wiktorze Kargerze. W inwentarzu zbioru akt
mieszczą się różne dokumentacje, fotografie i publikacje.
Muzeum w Gliwicach przechowuje dwa inwentarze, główny i dodatkowy, założone w 1905 roku. W siódmym tomie drugiego z nich, za lata 1927–1944, są
opisane zbiory archeologiczne.
Muzeum w Raciborzu, poza teczkami przejętymi ze zbioru bytomskiego w jedenastu segregatorach, posiada ciekawy album autorstwa dr. Orzechowskiego
zatytułowany Das Heimatmuseum Ratibor ze zdjęciami m.in. archeologicznych wy-
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Ryc. 64. Izbicko. Kurhany
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staw i pracowni konserwatorskiej przedwojennego muzeum. Zachowała się również księga inwentarzowa dawnego muzeum głubczyckiego. Wpisów dokonywano
według lat (1925–1942) i według miejscowości. To nieco ponad 200 stron z m.in.
opisami znalezisk, uwagami i rysunkami.
Wiele dokumentacji archeologicznych związanych z Górnym Śląskiem znajduje
się we Wrocławiu: jeden zbiór w Wojewódzkim Archiwum Państwowym, drugi –
w Muzeum Archeologicznym. Zawartość obu opracowali Anna Margas i Janusz
Kramarek w broszurze wydanej w 1980 roku.
W Archiwum Państwowym najwięcej dokumentacji zachowało się w zbiorze nazwanym: Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej. Wśród prawie 78 pozycji
większość stanowią teczki dotyczące Dolnego Śląska. Materiały górnośląskie pomieszczone są w teczkach obejmujących następujące miejscowości i ich powiaty:
Bytom i Katowice (sygn. 665), Gliwice (685), Głubczyce (720, 721), Grodków (699),
Kluczbork (718), Koźle (671 – ryc. 65), Niemodlin (672), Olesno (757), Opole (751
– ryc. 66), Prudnik, Rybnik i Tarnowskie Góry (741), Racibórz (752), Strzelce Opolskie (696). W drugim zbiorze w Muzeum Archeologicznym składającym się ze 119
pozycji, informacje o zabytkach górnośląskich są rozproszone w różnych teczkach
i jest ich znacznie mniej.
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Ryc. 65. Jastrzębie.
Naramienniki z brązu

Ryc. 66. Jełowa. Dłubanka

Muzeum Archeologiczne posiada jeszcze cenne katalogi Büschinga, B i C
z materiałami zebranymi do 1832 roku, powstałe w Królewskim Muzeum Sztuki
i Starożytności. Są tu także, opracowane według surowca (kamień, żelazo, brąz
itp.), katalogi zabytków w Muzeum Śląskich Starożytności z wpisami do 1877 roku.
Zanotowano tam numer, rodzaj zabytku, miejscowość, uwagi i czasami rok nabycia
lub odkrycia. Zachowały się też księgi inwentarzowe zabytków archeologicznych
(tylko z lat 1925–1933) ze Śląskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności spisane według lat (z numerem przedmiotu, miejscowością, sposobem nabycia i rysunkiem). Można również korzystać ze sporządzonego w Muzeum Śląskich
Starożytności spisu stanowisk archeologicznych według map z końca XIX wieku.
W trzech częściach zostały tam opisane grodziska, kopce i zamki (A), cmentarzyska
(B) i znaleziska luźne (C) łącznie z literaturą i informacjami o zbieraczach. Na zlecenie wrocławskiego Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków Prehistorycznych w 1935
roku sporządzono odręcznie, na sztywnych kartach z krótkim opisem przedmiotu
i miejsca znalezienia, odpis dotyczący śląskich znalezisk przechowywanych w muzeum berlińskim.
Do wyjątkowych należy dziewiętnastowieczny katalog stanowisk Juliusa Zimmermanna dotyczący ówczesnej rejencji opolskiej. Pochodzi z 1877 roku z aneksami z lat 1878–1884. Powstawał w Muzeum Starożytności Śląskich prawdopodobnie
od końca lat siedemdziesiątych XIX wieku do 1892 roku. Do dziś może być wykorzystywany.
Znaczenie już tylko historyczne ma sporządzona przez Juliusa Zimmermanna
przedhistoryczna mapa Śląska w skali 1 : 300 000 z zaznaczonymi stanowiskami
archeologicznymi.
Zbiór kart ze szczegółowymi danymi, opisami i mapkami lokalizacyjnymi oraz
planiki warstwicowe tworzą kartotekę Maxa Hellmicha obejmującą obiekty obronne z całego Śląska. Jest to kolejny cenny zespół archiwalny. Planiki z Górnego Śląska
i prawdopodobnie karty, niestety, prawie wszystkie zaginęły.
Wrocławskie Muzeum Archeologiczne ma także archiwum fotograficzne składające się z ponad 10 000 negatywów i ok. 3 000 diapozytywów pochodzących
z dawnego Krajowego Urzędu Prehistorii (ryc. 67). Do tych ostatnich zachowała
się kartoteka.
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Archiwalia górnośląskie zachowały się również poza Śląskiem. W większości
są to resztki różnego rodzaju dokumentacji i pism zdeponowanych jeszcze przed
wojną w różnych instytucjach. Przykładowo w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie przechowywanych jest sto kilkadziesiąt negatywów zdjęć
wykonanych podczas prac wykopaliskowych w Lubomi. Niewielkie zbiory mogły
przetrwać też gdzie indziej. Należałoby przeprowadzić dokładną kwerendę i ustalić,
co jeszcze zachowało się z bogatego górnośląskiego dziedzictwa archeologicznego
z okresu do 1944 roku.

Biblioteki
Największą biblioteką naukową na Górnym Śląsku była założona w 1927 roku
w Raciborzu Oberschlesische Landesbibliothek (Górnośląska Biblioteka Regionalna).
W 1938 roku przeniesiono ją do muzeum bytomskiego, które przejęło również
podczas wojny księgozbiór Muzeum Śląskiego w Katowicach. Nie wiadomo, jaka
część biblioteki muzealnej zachowała się do dzisiaj. W każdym razie razem z różnymi dokumentacjami ocalałe książki stanowią dla archeologów do dzisiaj bezcenne
źródła do badań najdawniejszej przeszłości Górnego Śląska.
Dużą liczbę książek o tematyce archeologicznej posiada gliwicki oddział Archiwum Państwowego w Katowicach. Biblioteka została przejęta w 1951 roku głównie
z Archiwum Miejskiego w Gliwicach, które swój zbiór powiększało od XIX wieku.
Bibliotekę Śląską w Katowicach powołano do życia w 1922 roku jako Bibliotekę
Sejmu Śląskiego. Od 1934 roku miała siedzibę przy ulicy Francuskiej, od 1998 roku
udostępnia swoje zbiory w nowoczesnym gmachu na Placu Europy. Jest tam wiele
wydawnictw dotyczących archeologii zarówno polskich, jak i niemieckich, także
z okresu do 1944 roku.
Oczywiście publikacji sprzed II wojny światowej można szukać w licznych bibliotekach funkcjonujących samodzielnie bądź w różnych instytucjach na Górnym
Śląsku i poza nim. Wymienić można Śląski Instytut Naukowy w Opolu, Archiwum
Państwowe w Opolu, muzea w Raciborzu i Gliwicach. W zbiorach tych i wielu innych bibliotek znajdują się jednak najczęściej pozostałości, mniejsze lub większe,
dawnych kolekcji, które zostały wywiezione, rozproszone, rozkradzione czy też zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach po 1944 roku.
Przedstawiony zarys archeologii do 1944 roku jest próbą podsumowania
działalności prehistoryków niemieckich i polskich na Górnym Śląsku. Jest to próba z konieczności zwięzła i w związku z tym dalece niepełna. Niektóre problemy
opracowano dokładniej, inne tylko zasygnalizowano. Korzystano prawie wyłącznie
z literatury i dokumentacji archiwalnej. Są one tak bogate, iż nie sposób ich ogarnąć w całości. Uzupełniające piśmiennictwo podano w wykazie na końcu artykułu.
Odnosi się ono zaledwie do niektórych spraw dotyczących omawianego okresu.
Szczęśliwie zachowane z pożogi wojennej, chociaż w sporej części zdekompletowane, dokumentacje archiwalne oraz różnego rodzaju liczne publikacje powinny
stać się przedmiotem szczegółowych opracowań.
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Ryc. 67. Szymiszów. Naczynie gliniane
i przedmioty metalowe z cmentarzyska
kultury przeworskiej
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Outline of archaeology until 1944
Summary

In Upper Silesia the first references to archaeological finds date from the eighteenth century. The first half of the next
century brought an explosion of antiquarian pursuits. Over time the number of reported archaeological discoveries continued
to grow. This period, one mostly devoted to collecting objects dug up from the ground, created a foundation for the future
development of archaeology. During the second half of the nineteenth century we see the first amateur researchers excavating
archaeological sites and publishing reports on them. A large number of scientific societies came into being and engaged in
financing field investigations and publishing their output. Until the 1920s this continued without any major changes. Even if
archaeology had achieved a degree of independence as a branch of science no institutional framework had been organized
and there was no regular fieldwork. Technically this was, at least in Upper Silesia, a period of transition from the amateur
activities of the preceding century to the professionalism of the 1920s and 30s. Only after the 1920s archaeology in Upper
Silesia started making an observable progress. Novel methods of research were introduced, a larger number of educated staff
joined the field, specialist institutions were set up, heritage conservation gained in importance, there was a major increase
in the number of fieldwork projects and, in their wake, of publications.
Following the division of Upper Silesia in 1922 between Poland and Germany archaeology would be pursued separately
in its two parts. The former (Silesian Voivodeship) had been much neglected in this regard and lacked the tradition rooted
in the nineteenth century that the latter (Upper Silesia Province) already had. This appreciable disproportion in the status
of recognition of prehistoric and early medieval settlement in the two divided parts of Upper Silesia would continue until
1944. Efforts made in the 1930s, mostly by Józef Kostrzewski, Józef Żurowski and Roman Jakimowicz, were to little avail. The
main reason for this difference was that the Silesian Voivodeship lacked institutions qualified to engage in field research and
professional staff. The German side had a well organized monuments service with the office at Racibórz/Ratibor at its head
(Oberschlesische Provinzialdenkmalpflege für kulturgeschichtliche Bodenaltertümer renamed in 1934 Landesamt für Vorgeschichte), a substantially developed museum infrastructure, with the leading museum in Bytom/Beuthen (Oberschlesisches
Landesmuseum), an exceptional cooperation with the public, the effect of a steadily pursued education of the public on archaeology. Thanks to this excellent organization, proper infrastructure, trained staff and substantial financial resources German
archaeologists were able to make major progress in the study of the prehistory in the western part of Upper Silesia. What was
common to both parts of this land was the awareness of the need to educate the public about their region and protect its
archaeological heritage. Regrettably an increasing role in archaeology was played by politics. The two border regions – the
German Upper Silesia Province and the Polish Silesian Voivodeship – became the focus of controversy as to what tribes had
inhabited the region in the past. German researchers argued that previous to Slav settlement Upper Silesia was inhabited by
Germanic tribes, Polish archaeologists found here only evidence on Proto-Slav presence. Both were out to prove their right
to hold this land, to justify its unification with their respective countries. All possible means were used in the propaganda in
which the leading players were Bolko v. Richthofen and Józef Kostrzewski.
Especially the 1930s were a period of many surface surveys and excavations which were expected to furnish evidence
needed to expand the knowledge on the former inhabitants of Upper Silesia. The progress in archaeological heritage conservation and public education was impressive and is confirmed by the surviving German archival record and publications.
Understandably enough, World War II significantly limited the activity of archaeologists who nevertheless continued various
research projects, also excavation.
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MUZEALNICTWO (1945–2012)
Powstanie większości placówek muzealnych na Górnym Śląsku wiązało się
z tendencją, która rozkwitła w 2. połowie XIX i na początku XX wieku. Wzmożona
aktywność kolekcjonerska, budzenie się zainteresowania przeszłością zaowocowały
powstaniem wielu kolekcji prywatnych, miejskich, kościelnych, społecznych i państwowych. Często u źródeł ich tworzenia leżała szczególna „idea“ czy „misja“ ukazywania obrazu przeszłości, głoszenia czyjejś chwały, obrony pewnych doniosłych
wartości. Nierzadko był to rodzaj bezładnego gromadzenia różnych przedmiotów,
czasem o wątpliwej wartości naukowej, często jednak w kolekcjach były prawdziwe
skarby. Aktywność kolekcjonerska była zawsze dowodem życiowej pasji i podstawą
budowania jednostkowej i zbiorowej pamięci koniecznej w tworzeniu tożsamości.
Wystawy prezentujące takie kolekcje, zwłaszcza w zabytkowych wnętrzach, jeszcze
dzisiaj odznaczają się swoistym „staroświeckim“ urokiem. Na Górnym Śląsku jedynie w Cieszynie dostępna jest fragmentarycznie zachowana ekspozycja ilustrująca
tamten okres historyczny, kiedy to wzrastała świadomość, że przedmioty pozyskane
z pierwotnego otoczenia wymagają rzetelnych działań dokumentacyjnych, właściwej konserwacji i bezpiecznych warunków przechowywania, a także stworzenia
nowego kontekstu prezentacji. Nowemu pokoleniu nie wystarczały tradycyjne formy kolekcjonowania i eksponowania. Inicjatywy oddolne świadczyły o głębokiej
społecznej potrzebie, która doprowadziła do powstawania nowoczesnych muzeów
i wyodrębnienia w latach 30. XX wieku muzealnictwa jako osobnej dziedziny nauki. Wykształcone w stopniu podstawowym i ponadpodstawowym społeczeństwo
górnośląskie złaknione było rzetelnych informacji na temat przeszłości swojego
regionu i chętnie włączało się w różne akcje organizowane przez stowarzyszenia
kulturalne i muzea. Ta współpraca przyczyniła się do powiększania zbiorów muzealnych.
Tuż po zakończeniu II wojny światowej sytuacja na tzw. ziemiach odzyskanych
była dość szczególna. Opuścili je pracujący tu dotychczas muzealnicy. Przestała
istnieć wypracowana wcześniej struktura ochrony zabytków archeologicznych.
Trzeba było szybko odbudować muzealnictwo, a przede wszystkim wykształcić
archeologów i innych specjalistów, którzy zajęliby się szeroko rozumianą ochroną
dóbr kultury. Analiza wielu zjawisk na Górnym Śląsku jest trudna, gdyż nie jest
to jednostka strukturalnie homogeniczna. Z jednej strony Opolszczyzna o silnych
tradycjach rolniczych, z drugiej zaś wielomilionowe środowisko wielkoprzemysłowe
skupione w miastach bez wyraźnych granic wokół hut, kopalń i innych zakładów
przemysłowych. Przyjęty w niniejszym opracowaniu zasięg terytorialny ograniczony
do historycznych granic Górnego Śląska utrudnia nieco analizę zjawiska, gdyż struktura i zasięg działania poszczególnych muzeów zmieniały się w okresie powojennym w zależności od zmian admistracyjno-terytorialnych. Zmiany te pociągały za
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sobą różnorodne konsekwencje, z przemieszczaniem zbiorów włącznie. Tradycyjnie
jednak rozwój muzealnictwa postępował w ramach szerszej jednostki terytorialnej,
jaką był Śląsk. Plany perspektywicznego działania w zakresie archeologii do lat 60.
wypracowywano we współpracy z ośrodkami archeologicznymi w Bytomiu, Opolu,
Wrocławiu i Zielonej Górze.
Muzealnictwo zaczęto postrzegać szerzej. Przyjęło kierunek tworzenia placówek naukowo-badawczych. Ustalono, że muzeum to instytucja trwała, o charakterze niedochodowym, służąca społeczeństwu i jego rozwojowi, dostępna publicznie.
Podstawowym zadaniem w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego jest:
1. 	 Gromadzenie i przechowywanie, we właściwy sposób, wszelkich wartości kulturowych (materialnych i niematerialnych) z pradziejów i czasów nowożytnych.
2. 	 Prowadzenie działalności naukowo-badawczej obejmującej metodyczne badanie wytypowanych stanowisk archeologicznych oraz opracowywanie pozyskanych materiałów i wyników prac wykopaliskowych. Katalogowanie i naukowe
opracowywanie muzealiów oraz wykonywanie opracowań analitycznych i syntetycznych pewnych zagadnień.
3. 	 Upowszechnianie zgromadzonego materiału kulturowego poprzez organizowanie ekspozycji, szerokie popularyzowanie zdobyczy wiedzy. Udostępnianie
zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych (w tym wykonywanie kwerend
naukowych i wypożyczanie zabytków). Prowadzenie działań edukacyjnych
wśród społeczeństwa mających na celu poszerzenie wiedzy na temat przeszłości przedhistorycznej i wczesnohistorycznej oraz szeroko rozumianych źródeł
archeologicznych będących wspólnym dziedzictwem kulturowym; prowadzenie działalności wydawniczej.
W zachowaniu właściwego poziomu merytorycznego muzealnikom służy
pomocą Rada Muzealna powoływana co cztery lata. Sprawuje ona nadzór oraz
dokonuje ocen w zakresie przewidzianym ustawą o muzeach.
W powojennych dziejach muzealnictwa dają się wyodrębnić okresy, odpowiadające pewnym cyklom. Wyróżniają się one specyfiką w zależności od sytuacji
i tendencji rozwojowych w danym czasie. W pierwszym z nich, przypadającym na
lata powojenne do połowy lat 50., najważniejsze było zapewnienie muzealnictwu
podstawowych warunków egzystencji. Od roku 1945, w zmienionej sytuacji geopolitycznej, opiekę nad instytucjami kultury objęły władze państwowe. Paradoksalnie,
na akt prawny regulujący to zagadnienie trzeba było czekać do końca 1949 roku.
Już jednak na początku lutego 1945 roku utworzono Naczelną Dyrekcję Muzeów
i Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, która rozpoczęła działalność
od zabezpieczenia ocalałych zabytków i obiektów zabytkowych.
Pod koniec II wojny światowej Niemcy w obawie przed możliwością bombardowania przemysłowych obiektów w górnośląskich miastach rozpoczęli ewakuację
z nich najcenniejszych zbiorów. Najwięcej transportów kierowano na obszary położone na zachód od Odry, głównie do leżących na uboczu zamków i klasztorów.
Niestety, spora ich część uległa zniszczeniu, część zaginęła. Już pod koniec wojny
w Krakowie działała grupa operacyjna śledząca niemieckie akcje wywozu muzealiów ze Śląska. Dla terenów wyzwalanych powołano w Krakowie, w początkach
marca 1945 roku, specjalny zespół pracowników muzealnych, który miał za zadanie
zabezpieczenie zbiorów muzealnych na Śląsku. W skład tego pionierskiego zespołu
weszli etnografowie Marian Gładysz, Józef Ligęza, historyk sztuki Tadeusz Dobrowolski i archeolog Rudolf Jamka. Przybyli oni do Katowic, gdzie działający już od lutego
Wojewódzki Wydział Kultury gromadził wiadomości na temat losów przejmowanych muzeów i muzealiów. Pod kierownictwem Stanisława Lorentza na przełomie
maja i czerwca 1945 roku utworzono zespół muzeologów w składzie: Generalny
Konserwator Polski Jan Zachwatowicz, Józef Dutkiewicz (od 1946 r. Konserwator
Zabytków Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego) i wspomniani wyżej T.
Dobrowolski i R. Jamka, którzy wizytowali i prowadzili działalność rozpoznawczo-zabezpieczającą w placówkach znajdujących się na trasie wiodącej z Katowic przez
Prudnik, Nysę, Grodków, Świdnicę, Legnicę do Wrocławia.
Bezpośrednio po wyzwoleniu wiele bibliotek, archiwów, muzeów było pozbawionych jakiejkolwiek opieki. Przykładowo, w gmachu ekspozycyjnym muzeum bytomskiego przez kilka dni w ogóle nie było drzwi zewnętrznych i ludność, wedle
potrzeb, zaopatrywała się w niezbędne przedmioty, zwłaszcza ze zbiorów działu etnografii i sztuki. Podobnie działo się na całym Śląsku tuż po opuszczeniu tych ziem
przez Niemców. Nowe władze były świadome istnienia pilnej potrzeby szybkiego
reagowania. Aby zabezpieczyć ocalałe w muzeach zbiory i odszukać te zdepono-
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wane w różnych skrytkach, przeprowadzono wiele akcji. Często okazywało się, że
odnalezione zabytki były uszkodzone, pozbawione metryczek i bardzo trudne do
zidentyfikowania. Wiele materiałów straciło wartość naukową ze względu na brak
dokumentacji i oznaczeń.
Jeden z uczestników ekspedycji poszukiwawczych, prof. Jan Zachwatowicz, tak
wspominał po latach: „Wyruszyliśmy z Warszawy ciężarówką, zaopatrzeni w kilka
skrzyń nie pieniędzy, ale alkoholu – nie dla własnego użytku. Wiadomo było, że
to najpewniejszy środek płatniczy załatwiający np. tak ważne dla nas zaopatrzenie
w benzynę. Poza tym mieliśmy przepustkę na tereny, na które nie wolno było
wjeżdżać. To wszystko […].” Priorytetem była szybka rewindykacja zbiorów. Akcję rewindykacyjną prowadzono intensywnie na Śląsku, Pomorzu, w Austrii i w zachodnich Niemczech (zwłaszcza w Bawarii). Dowody poszukiwań różnych materiałów,
próby ustalenia pierwotnego właściciela odnajdujemy w korespondencji muzealnej
tych czasów. Duże zasługi dla regionu położył Longin Malicki (dyrektor Muzeum
Śląskiego w Bytomiu), który osobiście nadzorował akcję zwrotu wypożyczonych
jeszcze przed wojną materiałów. Część zabytków archeologicznych znalazła się też
w Czechosłowacji, gdyż – jak wspominał – zostały tam wywiezione zbiory z Cieszyna, a także większość skrzyń z muzeum bytomskiego. W Prudniku i w pobliżu
Świdnicy odnaleziono znaczną część zbiorów bytomskich. Akcja rewindykacji była
bardzo ożywiona w latach 1945–1948, później znacznie osłabła (ryc. 1).
Jak podaje R. Jamka, w pionierskim okresie zabezpieczania zbiorów największe
zasługi przypisać należy: Kazimierzowi Żurowskiemu, Stanisławowi Buratyńskiemu,
A. Kowalskiej, Romanowi Reinfussowi, P. Smolarek i Andrzejowi Żakiemu. Dalszymi
pracami zespołu sprawującego opiekę nad zabytkami kierował Tadeusz Dobrowolski – dyrektor przedwojennego Muzeum Śląskiego w Katowicach. W pierwszej
kolejności dokonano rozpoznania losów zabytków archeologicznych tej właśnie
placówki (dział prehistorii Niemcy zlikwidowali w 1939 r.). Okazało się, że poza
nielicznymi stratami pierwotny zespół składający się zaledwie z około 1688 pozycji szczęśliwie przetrwał. Niewielkie straty stwierdzono także w placówkach
muzealnych Gliwic i Zabrza. Znaczne straty poniosły natomiast działy archeologii
dawnego Muzeum Krajowego (Landesmuseum) w Bytomiu i Opolu, a największe
dawny Krajowy Urząd Konserwatorski w Raciborzu. Katastrofalne zniszczenia, które
dotknęły kompleks zamkowy we Wrocławiu, wpłynęły pośrednio na stan zasobów
górnośląskich, jako że zwyczajowo wypożyczano lub przekazywano do wrocławskiej placówki uznawanej za centralną różne ciekawe znaleziska z regionu.
W tej początkowej fazie aktywności muzealników polskich nominację na dyrektora wszystkich muzeów archeologicznych i działów archeologii na Śląsku otrzymał
prof. Rudolf Jamka. Wiedząc, że przyszłość należy do nowoczesnych placówek spe-
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Ryc. 1. Transport rewindykowanych
zabytków, Rudziniec, 1945

Ryc. 2. Plansza z wystawy objazdowej
Ochrona zabytków archeologicznych, 1952

Ryc. 3. Plansza prezentuje metody pracy
archeologa w terenie, 1952

cjalistycznych, wytypował na samodzielne muzea archeologiczne dwie placówki
o znaczących w skali regionu zbiorach. Jedno miało powstać we Wrocławiu, drugie
w Bytomiu. Niestety, pomysłu tego zaniechano w obu przypadkach w roku 1947,
ze względu na nową tendencję Naczelnej Dyrekcji Muzeów preferującą tworzenie
muzeów wielodziałowych.
Pierwsze działania podjęte w 1945 roku polegały wyłącznie na zabezpieczeniu
placówek muzealnych i ich zbiorów. Na Górnym Śląsku działały wówczas muzeum
w Bytomiu, Muzeum Miejskie w Opolu i muzeum w Gliwicach. Żadne z nich nie
zatrudniało archeologa.
Założenia metodyczne pracy muzeów miał ustalić Pierwszy Zjazd Delegatów
Związku Muzeów w Polsce, który odbył się 19–21 września 1946 roku w Nieborowie. Na zjeździe tym Górny Śląsk reprezentował ówczesny dyrektor Muzeum
Śląskiego w Bytomiu Longin Malicki, który wystąpił w obronie okręgu górnośląskiego, podkreślając jego odrębność. Wskazał na potrzebę zachowania istniejących już
przed wojną muzeów w Raciborzu, Zabrzu i w innych ośrodkach o dużej liczbie
mieszkańców. Przemawiał też w obronie istnienia działu prehistorycznego w Muzeum Śląskim w Bytomiu. Jego stanowisko poparł Fryderyk Heyder wydelegowany
z Muzeum Miejskiego w Gliwicach, który stanął w obronie grupy pracowników
muzealnych wykształconych jeszcze przez Niemców jako technicy, preparatorzy czy
pomocnicy. Podkreślał, że obecnie jedynie oni gwarantują fachowe zabezpieczenie
i uporządkowanie zbiorów.
Jeden z postulatów zjazdu, który miał zostać przedłożony Komisji Kulturalnej
Krajowej Rady Narodowej oraz Ministerstwu Kultury i Sztuki zakładał, że na „Ziemiach Odzyskanych” nie powinno się rekonstruować dawnych muzeów niemieckich, lecz tworzyć nowe, których koncepcja odpowiadałaby polskiemu interesowi
naukowemu, oświatowemu i narodowemu. Postanowiono intensywnie rozbudowywać działy prehistoryczne i wczesnodziejowe jako najściślej związane z polską
przeszłością tych ziem. Archeologia miała pełnić rolę „oręża w służbie narodowego
samoutwierdzania”. Chodziło głównie o wyodrębnienie wspólnoty, z którą mogło
utożsamiać się powojenne społeczeństwo. Na przeszkodzie szybkiej realizacji postulatów wysuniętych w czasie zjazdu stanęły braki finansowe i szczególnie odczuwalny brak pracowników z wyższym wykształceniem fachowym. Brakowało także
klarownej struktury organizacyjnej. Fakt, że w sprawozdaniu ze zjazdu czytamy często o „obronie” bądź to idei, instytucji, bądź to ludzi, świadczy o braku wzajemnego
zaufania i napiętej atmosferze towarzyszącej przejmowaniu poniemieckich ziem.
W 1950 roku upaństwowiono znaczną część muzeów w całym kraju. Ten akt
prawny służył realizacji jednolitej, państwowej polityki muzealnej. Powołane wówczas muzea okręgowe miały sprawować opiekę nad muzeami regionalnymi i lokalnymi. W przypadku archeologii Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
objęło opieką działy swojej specjalności w regionalnych muzeach wielodziałowych.
Umożliwiło to w małych ośrodkach pracę naukową pod fachowym nadzorem. Na
Górnym Śląsku archeologa zatrudniało wówczas jedynie muzeum bytomskie (od
1951 r.), które przez wiele lat pełniło rolę centralnej instytucji muzealnictwa górnośląskiego (ryc. 2– 4).
Kolejny okres w dziejach muzealnictwa (trwający do połowy lat 60.) upływał
pod znakiem działalności milenijnej. Archeologia poprzez swoje badania, odkrycia
oraz działalność naukowo-oświatową żywo uczestniczyła w popularyzacji problematyki początków państwa polskiego. Zwiększonej aktywności sprzyjała reforma
muzealnictwa, dokonana z końcem lat 50. Był to okres gruntownych przemian,
zmieniających w skali kraju potencjał muzealnictwa, gdzie archeologia była najbardziej rozbudowanym sektorem. Obowiązującą siatkę muzeów archeologicznych
ustalano na konferencjach Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1955–1956. Śląsk
miał stanowić jeden z 6 okręgów archeologicznych, na którego czele miało się
znaleźć Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. Zespół wrocławski, opierając się na
współpracy z ośrodkami w Bytomiu, Zielonej Górze i Opolu, koordynował działania
w zakresie badań naukowych, wystaw i wydawnictw.
W latach 1954–1957 sytuacja górnośląskiej archeologii zdecydowanie się polepszyła. W kilku muzeach etatowo zostali zatrudnieni młodzi archeolodzy. Były
to pierwsze osoby wykształcone w polskich uczelniach. Dzięki nim wreszcie była
możliwa realizacja trudnych przedsięwzięć organizacyjnych i badawczych. Program
studiów realizowany w latach 50. i na początku lat 60. dobrze przygotowywał absolwentów archeologii do pracy w muzeach. Można to było zawdzięczać takiemu
programowi studiów, który uwzględniał obowiązkowe praktyki studenckie w mu-
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Ryc. 4. Plansza z wystawy objazdowej
Chrońmy zabytki archeologiczne, 1956

zeach oraz udział w kilkutygodniowych obozach szkoleniowych, organizowanych
przez warszawskie Państwowe Muzeum Archeologiczne (w Biskupinie od 1951 r.).
Rozpoczął się rozwój placówek terenowych. I tak, w muzeum w Gliwicach
otwarto dział archeologii w 1958 roku, w Nysie, Raciborzu i Kluczborku w roku 1959.
Muzeum Ziemi Prudnickiej (otwarte w 1957 r.) zatrudniło archeologa w 1966 roku.
W cieszyńskim muzeum dział archeologii wyodrębniono w 1970 roku. W roku 1971
utworzono dział archeologii w nowo powstałym Muzeum Miejskim w Wodzisławiu
Śląskim. Muzeum w Oleśnie zatrudniło archeologa w roku 1974. W Bielsku-Białej
po raz pierwszy zatrudniono archeologa w 1984 roku. Muzeum w Głubczycach
zatrudniło archeologa w 2008 roku.
Poważnym niedostatkiem we wszystkich instytucjach był i jest do dziś zbyt
szczupły skład personalny pracowników naukowych. Często, jak np. w Prudniku,
Kluczborku i Oleśnie, archeolodzy pełnili jednocześnie funkcję kierowników placówek, co ograniczało ich aktywność zawodową. Dotkliwie odczuwalne były brak
zaplecza technicznego i trudności lokalowe, a także niedobory finansowe. W porównaniu z okresem bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej odczuwalna
była jednak wyraźna poprawa. W korzystniejszej sytuacji możliwe było już nie tylko
zabezpieczanie i popularyzowanie zbiorów, ale także podjęcie działalności naukowo-badawczej obejmującej prace wykopaliskowe, opracowania naukowe zbiorów,
opracowania problemowe, działania wydawnicze. Realny stał się również udział
w konferencjach, sympozjach i innych imprezach naukowych w kraju i za granicą.
W 1955 roku, z inicjatywy dyrektora bytomskiej placówki Józefa Ligęzy, powołano zespół, którego robocza nazwa brzmiała: Koło Młodych Archeologów Śląska
Górnego i Opolskiego. Szybko przyjęto nazwę Zespół Archeologów na Górnym
Śląsku przy Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Ostatecznie zmieniono ją na Zespół Archeologów Górnośląskich. W pierwszych latach spotykano się co miesiąc,
a zebrania stanowiły platformę wymiany doświadczeń pionierskiego zespołu archeologów rozpoczynającego pracę zawodową w różnych muzeach. Kierownikiem
naukowym zespołu został prof. Rudolf Jamka. W trakcie zebrania organizacyjnego
nowo powołany przewodniczący Jerzy Szydłowski podkreślał, że wszyscy młodzi
archeolodzy rozpoczynający pracę w muzealnictwie mają przygotowanie głównie
teoretyczne i w sytuacji oddalenia od ośrodków akademickich konieczne są stała
wymiana doświadczeń i konsultacje. W skład zespołu oprócz Jerzego Szydłowskiego weszli: Lucjan Balcerowski – sekretarz, Anna Stankiewicz – łącznik i członkowie:
Henryk Wiklak, Elżbieta Dobrzańska, Danuta Woźniak, Witold Błaszczyk, Irena Gąsiorek, Teodor Kubiczek, Liliana Mięsowicz i najprawdopodobniej M. Szoter (dokumentacja z tych spotkań zachowana jest w formie odręcznie spisywanych protokołów
znajdujących się w archiwum działu). Od samego początku na pierwszy plan działalności wysuwano ratownictwo archeologiczne. Wynikało to z potrzeb terenowych,
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Ryc. 5. Badania ratownicze w Bytomiu
przy ul. Rycerskiej, 1957

Ryc. 6. Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa
Archeologicznego w Gdańsku w 1961 r.
Na zdjęciu od prawej Włodzimierz
Błaszczyk, Stanisław Buratyński, Rudolf
Jamka i Jerzy Szydłowski

Ryc. 7. Uczestnicy X Śląskiej Konferencji
Archeologicznej, 1997

gdyż szybkie tempo uprzemysłowienia i rozwój budownictwa zagrażały zniszczeniem wielu stanowisk. Brak archeologicznych służb konserwatorskich w regionie
wymuszał więc takie priorytety. Już wówczas członkowie zespołu apelowali do
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach o pilne utworzenie etatu
Inspektora-Rzeczoznawcy na województwa katowickie i opolskie, który dysponowałby budżetem na badania i prace interwencyjne (ryc. 5).
W 1958 roku wprowadzona została decentralizacja muzeów. Dnia 15 lutego
1962 roku weszła w życie ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach określająca zadania placówek muzealnych. Ustawa ta z późniejszymi zmianami jest aktem
prawnym obowiązującym do dzisiaj.
W 1963 roku Dział Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (obok Działu Archeologii Muzeum Śląskiego we Wrocławiu) stał się jednostką autonomiczną.
Decyzja o autonomizacji sankcjonowała niezwykle aktywną działalność miejscowych archeologów. Uchwałą z 18 listopada 1966 roku Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Opolu wyznaczyło jako placówkę okręgową dla województwa
opolskiego Muzeum Śląska Opolskiego. Okręg objął: Muzeum Piastów Śląskich
w Brzegu, Muzeum im. dr. J. Dzierżona w Kluczborku, Muzeum w Nysie i Muzeum
w Raciborzu.
Pod koniec lat 60. i na początku lat 70., dzięki fachowemu personelowi o rosnących kwalifikacjach, nastąpił aktywny rozwój działalności. Jednak po zakończeniu kampanii milenijnej muzealnictwo zaczęło jakby popadać w stagnację, tracąc
możliwości rozwijania się w ramach istniejących struktur terytorialnych.
Kształceniu nowej kadry naukowej w zakresie muzeologii ogólnej, szczegółowej i muzealnictwa służyć miały studia podyplomowe. W 1971 roku archeolodzy
okręgu katowickiego zrzeszeni w Zespole Archeologów w odpowiedzi na Memoriał
Ministerstwa Kultury i Sztuki sformułowali wnioski popierające utworzenie Podyplomowego Studium Muzeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także w Warszawie i Wrocławiu. Było to uwieńczeniem długiego okresu współpracy
uczelni i muzeów.
Absolwentami muzeologicznych studiów podyplomowych byli: Wojciech Łonak, Roman Pastwiński, Werner Pierzyna (1974), Halina Wojciechowska (1975), Gertruda Martyniak (1976), Krystyna Kozłowska (1977), Marian Pawliński, Małgorzata
Wowra-Płazak (1978), Barbara Jarosz, Małgorzata Kurgan-Przybylska, Izabella Wójcik-Kühnel (1988), Dorota Podyma, Roman Turakiewicz (2004), Agata Sady (2005), Beata Badura, Monika Michnik (2006), Elwira Holc, Ewa Matuszczyk, Wacław Romiński.
Kolejne zmiany nastąpiły po 1975 roku. Podział administracyjny Polski zwiększający liczbę województw pociągnął za sobą pozytywne usiłowania wzmocnienia
infrastruktury kulturowej, m.in. w muzealnictwie i ochronie zabytków, zwłaszcza
w nowo powstałych ośrodkach.
W latach 80. rozpoczęto prowadzenie na uniwersytetach szkoleń w ramach
Archeologicznego Zdjęcia Polski. Wykłady prowadzono z zakresu metodyki badań
terenowych i gabinetowych. Ukończenie kursu upoważniało do prowadzenia badań polegających na weryfikacji w terenie starych i odkrywania nowych stanowisk
archeologicznych. Prawie wszyscy pracownicy zatrudnieni w muzeach odbyli stosowne przeszkolenie.
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Archeolodzy brali i biorą czynny udział w konferencjach naukowych związanych z zagadnieniami archeologii, muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego oraz szeroko rozumianej ochrony dóbr kultury (ryc. 6 i 7). Są również
organizatorami konferencji naukowych poświęconych tematyce śląskiej. Seminaria
i konferencje naukowe, w których najczęściej uczestniczyli archeolodzy pracujący
w górnośląskich muzeach, organizowane były systematycznie przez Katedrę Archeologii (później zaś Instytut Archeologii) Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut
Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Blisko współpracowano zawsze z Państwowym Muzeum
Archeologicznym w Warszawie, Śląskim Instytutem Naukowym, Komitetem Badań
Naukowych, Katedrą Historii Techniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Po roku 1989 nastąpiły zmiany, których wynikiem były realizacja przez archeologów licznych badań z funduszy inwestorskich oraz prowadzenie nadzorów nad
różnego typu inwestycjami.

Powstawanie i reaktywacja działów archeologii
oraz ich zbiory
Bielsko-Biała
W bielsko-bialskim muzeum (ryc. 8) dział archeologii utworzono z chwilą zatrudnienia w 1984 roku Eugeniusza Foltyna. Jego możliwości działania były ograniczone ze względu na niepełny wymiar zatrudnienia. Początkowo skupił się na scaleniu rozproszonych zbiorów i dokumentacji. Przejął nieliczne zabytki archeologiczne
z zasobów dawnego muzeum miejskiego w Bielsku. Zbiór ten składał się w większości z darów przekazanych przez osoby prywatne oraz z badań prowadzonych
w mieście. Eugeniusz Foltyn podjął równocześnie działalność badawczą w terenie.
Była ona realizowana w ramach powołanej w 1987 roku sekcji archeologicznej
oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego w Bielsku-Białej. Po jego odejściu w roku 1987 ze względu na brak obsady zawieszono funkcjonowanie działu. Dopiero w 1992 roku reaktywowano go, powierzając stanowisko
kierownika Stanisławowi Pawłowskiemu. W latach 1992–1993 w dziale zatrudnieni
zostali dwaj kolejni archeolodzy Bożena i Bogusław Chorążowie. Możliwe stało się
wówczas wykonywanie w szerszym zakresie zadań objętych statutem. W 1995 roku,
po tragicznej śmierci S. Pawłowskiego, kierownictwo działu objął Bogusław Chorąży.
Dzięki staraniom młodego zespołu powstał cenny zbiór muzealiów archeologicznych. Pochodzą one z miasta i zamku w Bielsku, dworów obronnych i zamków byłego województwa bielskiego oraz stanowisk prehistorycznych Podbeskidzia. Warto
podkreślić, że znaczną część zasobów stanowią zabytki z własnych badań wykopaliskowych. Do najciekawszych należą te dokumentujące najstarsze ślady osadnictwa
na Podbeskidziu pozyskane w trakcie badań na osadach w Jaworzu, powiat bielski,
Lesznej Górnej, powiat cieszyński, oraz w Cieszynie-Krasnej. Cenną grupę muzealiów stanowią: bogaty zespół zabytków z zamków w Oświęcimiu, Bielsku-Białej
i Kobiernicach, powiat bielski, oraz dworów obronnych w Spytkowicach, powiat
wadowicki, Graboszycach, powiat oświęcimski, i Czańcu, powiat bielski. Interesującą kolekcję stanowią gotyckie i renesansowe kafle piecowe z zamku Sułkowskich
w Bielsku oraz dworu obronnego w Spytkowicach koło Oświęcimia (ryc. 9).

Ryc. 8. Muzeum w Bielsku-Białej, 2012

Ryc. 9. Otwarcie rezerwatu
architektoniczno-archeologicznego
na Zamku Sułkowskich, Bielsko-Biała, 2008

Bytom
Jako pierwszy na Górnym Śląsku reaktywowano Dział Archeologii Muzeum
w Bytomiu (ryc. 10). Dnia 21 marca 1945 roku, tj. w dniu oficjalnego przejęcia
administracji przez władze polskie, nastąpiło przekazanie muzeum w Bytomiu Wojewódzkiemu Wydziałowi Kultury. Niestety, prawnie do roku 1950 muzeum pozostawało „własnością niczyją”, co skutkowało brakiem stałego finansowania, a w efekcie
brakiem możliwości jakiegokolwiek planowego działania. Warunki lokalowe były
trudne, gdyż budynek uszkodził wybuch dwóch bomb lotniczych (ryc. 11 i 12).
Szkody powstały również na skutek długotrwałego plądrowania i grabieży. Zbiory
archeologiczne powstałe tu z połączenia zasobów przedwojennych działu archeologii muzeum bytomskiego i działu prehistorii Muzeum Śląskiego w Katowicach
(568 pozycji inwentarzowych) były znacznie zredukowane. Jak ustalono po wojnie,
materiały przewiezione przez Niemców do Nysy spłonęły razem z zabudowaniami
tamtejszego muzeum. Udało się odzyskać jedynie niewiele nadających się do identyfikacji przedmiotów. W ramach rewindykacji 12 czerwca 1947 roku przywieziono
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Ryć. 10. Uroczystość przekazania kluczy
do miasta odbyła się przed budynkiem
muzeum, Bytom, 1945

Ryc. 11. Muzeum Śląskie w Bytomiu,
początek lat 50. XX w.

Ryć. 12. Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu, 2011

Ryc. 13. Preparator Teodor Kubiczek
w pracowni konserwacji zabytków
archeologicznych, Bytom, lata 50. XX w.

Ryć. 14. Teodor Kubiczek przy konserwacji
przedmiotów brązowych, lata 50. XX w.

z majątku Górki, powiat prudnicki, 22 skrzynie zawierające około 450 zabytków
archeologicznych z 13 powiatów Górnego Śląska. Stanowiły one własność przedwojennego Muzeum Krajowego w Bytomiu, które oddało je w depozyt Krajowemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Raciborzu. W 1959 roku wróciła do Bytomia
część zbiorów przedwojennego muzeum katowickiego i z przedwojennych badań
prowadzonych w Lubomi przez Romana Jakimowicza (ściągniętych jeszcze przez
Niemców z Warszawy do Bytomia).
Pierwsza inwentaryzacja zbiorów wykonana zaraz po wojnie wykazała, że straty
pochłonęły około 30 000 zabytków, a dokładnie 9 598 pozycji inwentarzowych (prawie połowa posiadanych zbiorów). Przepadły cenne dla przeszłości Górnego Śląska
zespoły z tak ważnych stanowisk, jak: cmentarzysko kultury łużyckiej w Strzelcach
Opolskich-Adamowicach, wszystkie zabytki metalowe z cmentarzyska kultury łużyckiej w Piaskach, duża liczba zabytków z okresu rzymskiego z Choruli, Zakrzowa,
Obrowca, Izbicka, Kalinowa i Kościelisk, unikatowe materiały z Rędziny (Dobrodzień)
i inne o mniejszym znaczeniu.
Mimo strat wojennych powstałych w trakcie ewakuacji zbiorów i znacznej dewastacji eksponatów i sprzętów muzealnych, właśnie bytomską placówkę w roku
1945, ze względu na znaczące zasoby, relatywnie dobre warunki lokalowe i zaplecze konserwatorskie, przewidziano do przekształcenia w samodzielne Muzeum Archeologiczne (drugie obok Wrocławia). Jednak decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki
Dział Prehistoryczny wszedł w 1947 roku w skład muzeum wielodziałowego. Dział
Prehistorii w 1945 roku prowadziła Ada Beranowa. Początkowo skupiono się wyłącznie na pracach wewnątrzdziałowych. Zachowane zbiory i dokumentacja uległy
przemieszaniu i wymagały uporządkowania. Zadaniu temu, z wielką ofiarnością,
poświęcił się pracujący tu od 1927 roku preparator archeologiczny Teodor Kubiczek
(ryc. 13 i 14). Dnia 1 września 1951 roku wsparła jego działania Danuta Hanulanka (historyk sztuki + 3 lata prehistorii). Zbiory zaczęto powoli wzbogacać o nowe
nabytki, ale dopiero zatrudnienie na stałe w roku 1955 Jerzego Szydłowskiego
zmieniło dynamikę powiększania zasobów archeologicznych. Był on pierwszym wykształconym po wojnie archeologiem zatrudnionym w województwie katowickim.
Prowadził prace wykopaliskowe, wzrosła liczba opracowań naukowych oraz działań związanych z upowszechnianiem kulturowego dziedzictwa regionu. Kierowany
przez niego zespół porządkował i uzupełniał archiwa. W ślad za tym reorganizowano magazyny z myślą o lepszych warunkach przechowywania zabytków i usprawnieniu dostępu do nich. Działania te miały charakter perspektywiczny, związany
z nowymi pracami terenowymi. Wkrótce (wrzesień 1955) zatrudniono w dziale Elżbietę Dobrzańską. W zwiększonej obsadzie prowadzono nie tylko działalność stricte
muzealną, ale ze względu na brak w regionie wyższej uczelni, instytutu badawczego i wreszcie służby konserwatorskiej muzealnicy realizowali prace badawcze,
popularyzacyjne, szkoleniowe i ratownicze, często niezwykle skromnymi środkami
budżetowymi (ryc. 15 i 16). Na krótko zespół wzmocnili Liliana Mięsowicz i Anna
Stankiewicz-Węgrzykowa oraz Wacław Romiński. W kolejnych latach pracowali tu
także Werner Pierzyna, Krzysztof Sobczyk i Małgorzata Wowra. W 1973 roku dr Jerzy
Szydłowski przeszedł do Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, rezygnując z pracy w Muzeum Górnośląskim. Stanowisko kierownika działu objęła wówczas Wanda
Galasińska-Hrebendowa (1974–1975). Po niej na stanowisku kierowniczym zatrudnieni byli kolejno: Helena Malinowska-Łazarczyk (1975–1985) i (od maja 1985 r.)
działem kieruje Marian Pawliński. Do zespołu archeologów w kolejnych latach dołączyli jeszcze Izabella Wójcik-Kühnel, Grażyna Góral, Dorota Podyma i Beata Badura.
W dziale zatrudnieni byli także rysownicy i pracownicy techniczni.
Do lat 90. dzięki stałej aktywności pracowników działu zacieśniała się współpraca ze społeczeństwem. Bez niej muzeum byłoby pozbawione cennych informacji
z terenu i zabytków pochodzących z przypadkowych znalezisk.
Obecnie do cenniejszych muzealiów zaliczyć można zespół zabytków krzemiennych z Pyskowic-Dzierżna i Gliwic-Sośnicy, zabytki kultury łużyckiej z cmentarzysk ciałopalno-szkieletowych kultury łużyckiej w Gliwicach-Łabędach-Przyszówce, Ziemięcicach, powiat tarnogórski, i Przeczycach, powiat będziński, materiały
z cmentarzysk ciałopalnych w Choruli, powiat krapkowicki, i Krzanowic, powiat
raciborski, wczesnośredniowieczne przedmioty z cmentarzysk w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich i Tychach-Cielmicach oraz z osady w Choruli. Prowadzone w ostatnich latach ratownicze badania w Bytomiu dostarczyły interesujących
materiałów, które dały początek szerszym analizom historycznym i stanowią bazę
poszerzonych badań nad przeszłością miasta i jego mieszkańców.
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Ryć. 15. Jerzy Szydłowski i Teodor Kubiczek
sporządzają rysunek profilu w wykopie
budowlanym na bytomskim rynku,
lata 50. XX w.

Ryc. 16. Prace archeologów budzą żywe
zainteresowanie lokalnej społeczności,
Bytom, lata 50. XX w.

Do zasobów muzealnych zaliczane są także archiwalia będące cennym źródłem
badawczym (ryc. 17). W Bytomiu zachowały się przedwojenne archiwum stanowisk,
wszystkie inwentarze oraz klisze, które obecnie ze względu na kompletność zachowania należy traktować jako zabytek. Dziś bytomskie zbiory i archiwalia można
uznać za wiodącą kolekcję na Górnym Śląsku. Liczba muzealiów szacowana na
koniec 2011 roku wynosiła 350 297.

Cieszyn
W zbiorach najstarszego na Górnym Śląsku muzeum w Cieszynie (ryc. 18)
II wojna światowa nie poczyniła wielkich strat, mimo że sam budynek zniszczony
został w pożarze w 1942 roku. Okres od 1945 roku to najpierw naprawa zrujnowanego budynku, a później porządkowanie zbiorów połączone z rewindykacją.
W związku z przygotowaniami obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego archeolodzy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1947 roku rozpoczęli badania wykopaliskowe na Górze Zamkowej w Cieszynie. Uzyskany w ich
trakcie bogaty materiał zabytkowy opracowany został pod względem naukowym,
a cenniejsze zabytki złożono w warszawskiej placówce. Duża część materiału ceramicznego, drobne zabytki z drewna, kości i skóry oraz szkielety z cmentarza przy
rotundzie romańskiej zdeponowano w muzeum w Cieszynie. Brak jest do nich
dokumentacji opisowej i rysunkowej. Okoliczności sprawiły, że Cieszyn pozbawiony
został najcenniejszych zabytków świadczących o przeszłości tych terenów. Było
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Ryc. 17. Karta informacyjna
z przedwojennego niemieckiego archiwum
dotycząca prac ziemnych niszczących
stanowisko w Woźnikach w powiecie
lublinieckim

Ryc. 18. Muzeum Śląska Cieszyńskiego
w Cieszynie

Ryc. 19. Muzeum w Gliwicach, Zamek Piastowski

Ryc. 20. Wystawa czasowa Odkrycia
archeologiczne sprzed 2500 lat w Świbiu, 1964

to wynikiem braku możliwości odpowiedniego ich zmagazynowania, a przede
wszystkim braku fachowej opieki. Mimo wielu przeciwności zbiory rozrosły się do
kilku tysięcy eksponatów, stając się w 1970 roku zaczątkiem Działu Archeologii,
którym przez dwanaście lat kierowała Małgorzata Wowra-Płazak. Była jego rzeczywistą organizatorką. Uporządkowała i opracowała naukowo muzealia gromadzone
tu od ponad 200 lat. W 1981 roku została dyrektorem placówki. W roku następnym
stanowisko kierownika działu objął Wiesław Kuś, a we wrześniu 2006 roku zastąpiła
go Zofia Jagosz-Zarzycka. Pozyskane przez badaczy materiały oraz te przekazane
z badań innych instytucji archeologicznych wzbogaciły zbiory cieszyńskie i dzisiaj
ich liczba wynosi kilkadziesiąt tysięcy. Poza przedmiotami o miejscowym pochodzeniu są tu także zabytki z Małopolski i Wielkopolski, a także z Kańska na Syberii
i z Republiki Czeskiej.

Gliwice
Dyrektor Muzeum w Gliwicach (ryc. 19) prof. dr Mieczysław Gładysz wraz z niewielką grupą pracowników rozpoczął pracę w zdewastowanym budynku 22 marca
1945 roku. Dział archeologii wyodrębniono w strukturze muzeum w 1946 roku
i mimo że nie zatrudniano archeologa, to jednak poniemieckie zbiory zabezpieczono i wpisano do osobnej księgi inwentarzowej obejmującej 1145 pozycji. Pierwszego archeologa, Elżbietę Dobrzańską, zatrudniono na krótko w 1955 roku, nie
powierzając jej jednak żadnych obowiązków związanych z wyuczonym zawodem.
Dopiero Anna Stankiewicz-Węgrzykowa, od maja 1958 roku kierownik działu, zaczęła tworzyć go od podstaw. Zgromadzone zbiory uporządkowała. Zabytki szczegółowo opracowywała na kartach katalogu naukowego. W 1959 roku, gdy dział
przeniesiono z willi „Caro” do nowej siedziby w wyremontowanym zamku (Oddział
Zamek Piastowski), nieustannie zabiegała o stworzenie warunków do właściwego
gromadzenia i zabezpieczania pozyskanych materiałów. Jej staraniom trzeba zawdzięczać powołanie osobnej pracowni konserwacji zabytków archeologicznych.
Od tamtego czasu ilość zbiorów systematycznie wzrastała. W latach 1960–1965
powiększono obsadę działu o kolejnego archeologa (Wandę Hrebendową). Możliwe stało się wówczas podjęcie wielu prac wykopaliskowych zarówno w mieście,
jak i w powiecie gliwickim (ryc. 20). Dzięki licznym akcjom wykopaliskowym, również tym prowadzonym później przez Halinę Wojciechowską pracującą od 1966
roku (do 2001 – kierownik działu), Eugeniusza Tomczaka (1968–1971), Mirosława
Furmanka (1999–2002), Wojciecha Kułaka (2004–2006), Monikę Michnik (od 2002 r.
kierownik działu) i Radosława Zdaniewicza (od 2007) zbiory archeologiczne znacznie się wzbogaciły i pod koniec 2007 roku szacowano je na 46 tysięcy zabytków.
Najliczniejszy, a zarazem najcenniejszy zbiór stanowią przedmioty pochodzące z birytualnego cmentarzyska kultury łużyckiej w Świbiu, powiat gliwicki, wyróżniające
się bogatą ornamentyką i różnorodnością typów oraz odmian. Interesujący jest
zespół zabytków z cmentarzyska typu dobrodzieńskiego odkrytego w tej samej
miejscowości. Na uwagę zasługują znaleziska z Gliwic dokumentujące dzieje miasta
i jego mieszkańców. W zbiorach gliwickich najliczniej reprezentowana jest ceramika
łużycka oraz średniowieczna i nowożytna. Sporo jest też wyrobów krzemiennych
i kamiennych ze schyłkowego paleolitu, mezolitu i neolitu.

Głubczyce
Muzeum w Głubczycach (ryc. 21) zostało otwarte w 2000 roku jako muzeum
szkolne. Zbiory pochodziły z Izby Pamięci Zespołu Szkół Rolniczych założonej
w 1972 roku. W maju 2001 roku muzeum zostało przekształcone w Powiatowe
Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Obecnie muzeum ma siedzibę w zabytkowym ratuszu. Od lipca 2008 roku dział archeologii tworzy od podstaw Wiktoria Stangret, która
opracowuje zgromadzone zbiory archeologiczne pozyskane z badań ratowniczych
prowadzonych w trakcie odbudowy ratusza.

Katowice

Ryc. 21. Powiatowe Muzeum
Ziemi Głubczyckiej, 2012

Powstanie działu archeologii w strukturze organizacyjnej Muzeum Śląskiego
w Katowicach (ryc. 22) przewidywano od momentu jego restytucji w 1984 roku.
Pierwszym kierownikiem działu w 1985 roku został prof. dr hab. Jerzy Szydłowski.
To on organizował go od podstaw i kierował nim do śmierci tj. do 29 lipca 1997
roku. Równocześnie z nim zatrudniono archeologów: Dominika Abłamowicza, Renatę Abłamowicz i Małgorzatę Kurgan-Przybylską. Od roku 1999 pracuje tutaj także Agata Sady, absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
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Ryc. 22. Muzeum Śląskie w Katowicach

Śląskiego w Katowicach (ryc. 23). W latach 1998–2008 działem kierował dr Dominik
Abłamowicz, a po nim stanowisko to objęła Małgorzata Kurgan-Przybylska.
Zbiory liczące obecnie ponad 35 tysięcy muzealiów pozyskano w całości
w wyniku badań prowadzonych po reaktywacji muzeum, to jest po roku 1985.
Do cennych należą materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej sprzed ok. 2,5 tys. lat
z Orzecha w powiecie tarnogórskim (m.in. naszyjnik z importowanych paciorków
szklanych i diadem składający się z 68 guziczków brązowych). Tutaj znajdują się też
zbiory z młodszej epoki kamienia sprzed ok. 4,5–5 tys. lat z Raciborza-Starej Wsi,
materiały z osady kultury łużyckiej sprzed ok. 2,5 tys. lat i grodu wczesnośredniowiecznego w Kamieńcu, w powiecie tarnogórskim.

Ryc. 23. Agata Sady z Pracowni
Paleobotanicznej Działu Archeologii
Muzeum Śląskiego w Katowicach określa
materiał roślinny z wykopalisk

Kluczbork
W 1959 roku powołano w Kluczborku Muzeum im. Jana Dzierżona (ryc. 24) jako
oddział Muzeum Śląska Opolskiego z Działem Archeologicznym i Historycznym.
Pierwszym kierownikiem, a następnie dyrektorem muzeum był archeolog Roman
Pastwiński, który pełnił tę funkcję w latach 1960−2002. Długoletnim kierownikiem
Działu Archeologii (1969−2004) była Gertruda Martyniak. Od 2002 roku dyrektorem Muzeum jest Janina Baj − magister archeologii śródziemnomorskiej, pracująca
w nim od 1974 roku. Zgodnie z zawartym w latach 80. porozumieniem muzeów
i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków gromadzi się tutaj zabytki ze wszystkich badań archeologicznych prowadzonych w powiecie kluczborskim. Szczególnie
cenne w zbiorach są te, których dostarczyły wielosezonowe badania cmentarzyska
kultury przeworskiej w Ciecierzynie w powiecie kluczborskim.

Nysa
Najstarszym muzeum w województwie opolskim szczycącym się ponad stuletnią tradycją jest muzeum w Nysie (ryc. 25). W 1945 roku, w związku ze zbliżającym
się frontem, część zbiorów Muzeum Sztuki i Starożytności ewakuowano z barokowego pałacu do pomieszczeń Państwowego Gimnazjum Carolinum. Część wywieziono do Domašowa koło Jesenika (Republika Czeska) oraz do gajówki w Przełęku koło Nysy. Na skutek pożaru, który 24 marca 1945 roku doszczętnie strawił
pomieszczenia pałacowe, pozostawiona na miejscu część zbiorów uległa niemal
całkowitemu zniszczeniu. Uratowano 1214 muzealiów, z czego jedynie 64 pozycje stanowiły zabytki prehistoryczne. Już w 1945 roku, dzięki staraniom inż. arch.
Stanisława Kramarczyka (ówczesnego kierownika referatu kultury i sztuki w Starostwie Powiatowym w Nysie), odzyskano zabytki ewakuowane do Przełęku. Wobec
braku siedziby, tymczasowo umieszczono je w budynku Gimnazjum Carolinum.
Kramarczyk czynił starania o sprowadzenie z Czechosłowacji ewakuowanych zbiorów i utworzenia na nowo placówki muzealnej.
Pierwszą wystawę muzealną (bez eksponatów archeologicznych) urządzono
w lutym 1947 roku w Ośrodku Szkoleniowym Energetyki. Dała początek reaktywacji placówki pod nazwą Muzeum Ziemi Nyskiej. Jej siedzibą w 1949 roku stał się
budynek dawnej kliniki chirurgicznej przy ul. Marcinkowskiego. Dział archeologii
reaktywowano wraz z zatrudnieniem w roku 1959 Mariana Tondery (kierownika
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Ryc. 24. Muzeum im. Jana Dzierżona
w Kluczborku, 2010

Ryc. 25. Muzeum w Nysie, 2008

nyskiej placówki w latach 1964−1967). Po raz pierwszy w 1962 roku rozszerzono
wystawę stałą o część poświęconą archeologii. Długoletnim pracownikiem działu
archeologii, a jednocześnie jego kierownikiem był Wacław Romiński (1968–2007).
W latach 1984−2005 dyrektorem placówki była archeolog Elina Romińska, która sezonowo brała udział w badaniach terenowych. Od 1992 roku pracownikiem działu
jest Mariusz Krawczyk. W czerwcu 2004 roku, w wyniku połączenia kilku działów,
został utworzony jeden pod nazwą Dział Archeologii, Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, gdzie zatrudnieni są: archeolog, historyk i muzeolog.
Zbiory nyskie liczą ponad 700 pozycji inwentarzowych. Tworzą zespół zabytków prezentujących dzieje całego regionu od paleolitu po nowożytność. Niezwykle liczne są późnośredniowieczne znaleziska pochodzące z ratowniczych badań
wykopaliskowych prowadzonych po II wojnie światowej w centrum Nysy. Cenne
w zbiorach są wyroby szklane z wieków XIII−XVIII, w tym liczne puchary fletowe,
różnorodna ceramika, kafle, tygle odlewnicze, wyroby żelazne, skórzane, z kości
i rogu, biżuteria, okucia pasów, przedmioty drewniane. Z czasów nowożytnych
pochodzą też kamienne i żelazne kule armatnie, na które natrafiono na obrzeżach
Nysy podczas prac budowlanych, oraz odkryty w Radzikowicach koło Nysy skarb
ponad 1200 monet z wieków XVI i XVII.
W 1984 roku muzeum przeniesiono do Pałacu Biskupiego. Polepszenie warunków umożliwiło zawarcie w latach 80. porozumienia pomiędzy muzeum a Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu zezwalające na gromadzenie zabytków z badań archeologicznych prowadzonych w powiatach nyskim i grodkowskim.

Olesno
Dnia 12 czerwca 1960 roku z inicjatywy społeczności lokalnej otwarto muzeum
w Oleśnie, Oddział Muzeum Śląska Opolskiego, które otrzymało imię Jana Nikodema Jaronia (ryc. 26). Pierwsza siedziba znajdowała się przy ul. Pieloka 18, w latach
80. przeniesiono je do ratusza. W latach 1974−1990 muzeum kierował archeolog
Wojciech Łonak. Po reformie administracyjnej w 1975 roku muzeum zostało włączone do częstochowskiego okręgu muzealnego, a po reformie samorządowej w 1999
roku powróciło do województwa opolskiego. Obecnie muzeum nie zatrudnia żadnego archeologa, ale w strukturze muzeum wydzielony jest dział archeologii.

Opole

Ryc. 26. Muzeum w Oleśnie, 2006

Otwarte 1 września 1946 roku Muzeum Miejskie w Opolu (ryc. 27) posiadało
w swoich zbiorach około 800 zabytków archeologicznych (większość z okolic Opola). Ze względu na brak archeologa początkowo nie utworzono tu działu archeologii. Dopiero 1 października 1947 roku zatrudniono pierwszego fachowca – Jerzego
Kozubowskiego. Niestety, po roku zrezygnował z pracy i zabytkami oraz archiwum

Ryc. 27. Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu, 2008
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Ryć. 28. Nowy pawilon Muzeum Śląska
Opolskiego, w którego podziemiach mieści
się od 2009 roku stała wystawa
archeologiczna, 2008

stanowisk archeologicznych powiatu opolskiego do czerwca 1954 roku opiekował
się kierownik muzeum Józef Obuchowski, z wykształcenia geograf i geolog. Dnia 16
grudnia 1949 roku Muzeum Miejskie w Opolu przeszło pod zarząd państwa polskiego. W akcie przekształcenia muzeum miejskiego w muzeum państwowe zawarto
szczegółowy opis nieruchomości i stanu posiadania. Według tego dokumentu dział
prehistoryczny posiadał wówczas około 851 pozycji inwentarzowych wpisanych
do księgi zbiorów prehistorycznych, przy czym oprócz zabytków archeologicznych
wpisano do niej również kopie, modele gipsowe oraz obrazy o tematyce archeologicznej. Brak inwentarzy sprzed 1945 roku uniemożliwił dokładne wyliczenie strat
wojennych. Dnia 1 listopada 1954 roku utworzono dział archeologii, a etat starszego
asystenta objął Henryk Wiklak. Rolę konsultanta naukowego pełnił profesor Rudolf
Jamka. W 1955 roku zbiory archeologiczne muzeum zostały znacznie powiększone
dzięki przejęciu od Komitetu Badań Naukowych Opolszczyzny zabytków pochodzących z przedwojennego urzędu konserwatorskiego w Raciborzu. Znaczny ten zbiór,
przywieziony z Brna w ramach rewindykacji, zawierał zabytki z kilkuset stanowisk archeologicznych Śląska. Nie posiadał jednak ani inwentarzy, ani innej dokumentacji
naukowej. Zachowała się dokumentacja fotograficzna. Brak inwentarzy i terenowej
dokumentacji naukowej oraz niekompletność zespołu znacznie zmniejszyły wartość naukową tego zbioru. Identyfikację poszczególnych zabytków umożliwiły metryki, a czasami opisy umieszczone na zabytkach. W 1957 roku zatrudniono Stefanię
Kuźniar-Niedźwiedzką i Danutę Woźniak, która w latach 1959–1969 pełniła funkcję
kierownika działu. Pod koniec 1958 roku pracę rozpoczęła Lucyna Szadkowska (od
1968 do 1979 r. kierownik działu). W kolejnych latach w dziale pracowali Jarosław
Radkiewicz i Wojciech Łonak. Marię Lewek zatrudniano tylko w roku 1975, a od
1976 roku rozpoczęła pracę Barbara Iśków. W roku 1978 Lucyna Szadkowska dzieliła
kierownictwo działu z Klemensem Macewiczem. W roku 1980 działem kierowała
Barbara Jarosz (Iśków). W 1979 roku pracę podjęła Ewa Matuszczyk-Rychlik (od
1984 r. kierownik działu). Na stanowisko dokumentalisty zatrudniono w 1981 roku
Elwirę Holc (w latach 1993–2003 dyrektor MŚO). Od tego czasu w dziale pracowało
dwóch lub trzech archeologów oraz jeden lub kilku pracowników technicznych.
W latach 1969 i 1970 – zgodnie z uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Opolu dotyczącą rejonizacji i przechowywania zbiorów – część zabytków przekazano do: Muzeum w Nysie – materiały ze 101 stanowisk z powiatów
grodkowskiego i nyskiego, Muzeum w Kluczborku – materiały z 44 stanowisk z powiatów kluczborskiego i oleskiego, Muzeum w Raciborzu – zabytki z 59 stanowisk
z powiatu raciborskiego, Muzeum w Prudniku – zabytki z 55 stanowisk z powiatu
prudnickiego. Zbiory pochodzące z powiatów głubczyckiego, kozielskiego, niemodlińskiego, opolskiego i strzeleckiego pozostały w Muzeum Śląska Opolskiego.
Warunki pracy były wówczas bardzo trudne. Niestabilna sytuacja dotyczyła magazynów, pracowni, pomieszczeń zajmowanych przez działy merytoryczne oraz sal
ekspozycyjnych. W 1966 roku rozpoczęto bowiem kapitalny remont budynku przy
Małym Rynku 7, co wiązało się z koniecznością zabezpieczenia wszystkich zbiorów.
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Niekończące się remonty prowadzone były w latach: 70. i 80. W 1980 roku Muzeum
Śląska Opolskiego otrzymało kamienicę przy ul. św. Wojciecha 13, w której od 1988
roku mieszczą się pracownie muzealne. W latach 2005–2008 dzięki środkom pochodzącym m.in. z funduszy europejskich przeprowadzono remont i rozbudowę
Muzeum, co znacznie polepszyło warunki lokalowe (ryc. 28).
Zgromadzone w dziale zabytki pochodzą z różnych okresów: od pradziejów
do średniowiecza. Szczególnie interesujące są materiały neolityczne pochodzące
z osad w Rakowie, Branicach i Wojnowicach w powiecie głubczyckim, Pietrowicach
Wielkich w powiecie raciborskim i Mionowie w powiecie prudnickim. Najliczniejszą grupę stanowią zabytki kultury łużyckiej odkryte na dużych cmentarzyskach
w Opolu-Gosławicach, Opolu-Groszowicach, Dobrzeniu Wielkim, Dobrzeniu Małym,
Czarnowąsach i Siołkowicach Starych w powiecie opolskim oraz w Długomiłowicach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Do rzadkich na Śląsku, a jedynych na
Górnym Śląsku należą zabytki kultury pomorskiej odkryte w Ligocie Dolnej w powiecie kluczborskim oraz zabytki z celtyckiej osady w Nowej Cerekwi w powiecie
głubczyckim. Szczególne znaczenie przypisuje się unikatowym znaleziskom radlic
i krojów żelaznych z Mokrej, powiat prudnicki, i Jaroniowa, powiat głubczycki. Wiele
interesujących zabytków z wczesnego średniowiecza pozyskano dzięki długoletnim
badaniom prowadzonym na Ostrówku. Ukazują one pełne spektrum społecznej
aktywności wczesnomiejskiego ośrodka grodowego. Większość z nich jest własnością Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu i tam jest przechowywana.

Prudnik
Ryc. 29. Muzeum Ziemi Prudnickiej
w Prudniku, 2012

W 1957 roku wznowiło działalność muzeum w Prudniku (ryc. 29), początkowo
jako filia Muzeum Śląska Opolskiego. W 1959 roku zbiory umieszczono w średniowiecznych basztach. Długoletnim kierownikiem, a jednocześnie jedynym pracownikiem muzeum była archeolog Małgorzata Dutkiewicz (1966−1990). Tylko przez
trzy lata (1986−1989) pracował tu archeolog Krzysztof Kostka. W latach 1987−2002
w muzeum była niewielka, stała wystawa archeologiczna. Muzeum posiada zbiory
archeologiczne z badań własnych oraz od lat 80. z przekazu Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ze wszystkich badań archeologicznych prowadzonych w powiecie prudnickim). Szczególną wartość mają zabytki kultury łużyckiej
pochodzące ze stanowisk w Dytmarowie i Gogolinie-Strzebniowie (unikatowe formy
odlewnicze). Od stycznia 1968 roku muzeum ma status samodzielnej placówki jako
Muzeum Ziemi Prudnickiej.

Racibórz

Ryc. 30. Budynek ekspozycyjny Muzeum
w Raciborzu przy ul. Chopina 12

Ryć. 31. Muzeum w Raciborzu mieszczące
się w dawnym kościele dominikanek

Niewiele zabytków archeologicznych zachowało się w Raciborzu po zakończeniu wojny. Budynek muzeum znacznie ucierpiał na skutek działań wojennych.
Drugi obiekt należący do kompleksu był wypalony. Część zbiorów została wcześniej
ewakuowana przez Niemców, znaczny jednak procent rozkradziono lub zniszczono
w czasie, kiedy budynki stały bez opieki. Zbiory rozproszone były w pomieszczeniach na wieży kościelnej (ryc. 30 i 31), w magazynach muzeum przy ul. Londzina
4, w pomieszczeniach piwnicznych wypalonego budynku muzealnego i wreszcie
w magazynach dworcowych. Część odnaleziono nawet na śmietniku przy spalonym urzędzie konserwatorskim. Jednokartkowe sprawozdanie dyrektorki Muzeum
Miejskiego w Raciborzu Heleny Urbanowicz z 9 lipca 1949 roku jest historycznym
zapisem dokonań dwóch osób – inspektora szkolnego Ludwika Dubiela i Ignacego
Fojcika. To dla nich pozostawione na pastwę losu skarby kultury były na tyle ważne,
że w sytuacji ogólnego chaosu, który zapanował tu zimą 1945 roku ratowali to, co
ocalało ze zbiorów muzeum i urzędu konserwatorskiego. Formalnie rozproszone
muzealia zaczęto zabezpieczać w drugiej połowie maja 1945 roku. Ocalone zabytki
archeologiczne (przed 1945 r. własność Krajowego Urzędu Prehistorii Górnego Śląska – Landesamt für Vorgeschichte der Oberschlesiens) liczyły w 1927 roku około
2300 pozycji. Kazimierz Żurowski na polecenie Rudolfa Jamki wywiózł zbiory do Zabrza. Niestety, nawet tam nie zostały właściwie zabezpieczone, o czym wspomniał
Teodor Kubiczek, wykonujący na miejscu spis zabytków archeologicznych w 1953
roku. Umieścił on w raporcie następującą uwagę: „[…] część z nich, jako materiał
pozbawiony wartości naukowej komisyjnie rozbito i wyrzucono”.
Kompleksowy remont muzeum rozpoczęto w 1947 roku, by doprowadzić
do otwarcia placówki 21 kwietnia 1948 roku. Archeologię reprezentował jedynie
zespół zabytków egipskich pochodzący sprzed około 2800 lat, w skład którego
wchodziły: mumia kobiety, dwa drewniane sarkofagi, kartonaż, naczynia grobowe
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oraz trzy kopie naczyń kanopskich. Zespół ten ofiarowany muzeum w 1861 roku
przez barona Anzelma Rothschilda do dziś jest wielką atrakcją. W chwili utworzenia
działu archeologii – 1 grudnia 1959 roku – jego zasoby szacowano na 619 pozycji.
Część z nich pochodziła ze zbiorów przedwojennego muzeum w Głubczycach,
część stanowiły dary ofiarowane przez znalazców. Ewakuowane do Czech zabytki
zostały zwrócone dopiero w 1970 roku (ok. 6300 sztuk i zespołów). Prowadzone
od 1960 roku przez Helenę Nejową (w latach 1960–1981 kierownik działu) badania wykopaliskowe grodziska na Ostrogu w Raciborzu wzbogaciły zbiory o kolejne 10 684 pozycje. Intensywny rozwój badań od lat 70. wzbogacał na bieżąco
zbiory archeologiczne, które dziś mogą poszczycić się zabytkami reprezentującymi wszystkie epoki i okresy. Wyróżniają się unikalny zespół narzędzi odłupkowych
z Raciborza-Studziennej, datowany na paleolit dolny i pięściak aszelski z Owsiszcz,
powiat raciborski, a także rozrastający się z każdym rokiem zbiór materiałów poświadczających świetność miasta Raciborza od wczesnego średniowiecza. W 1962
roku w dziale pracował Janusz Kozłowski, a w 1972 roku podjęła pracę Krystyna
Kozłowska (w latach 1983−2005 kierownik działu). W latach 1980–1985 pracownikiem działu był Marek Rapnicki, a w latach 1983–1987 Urszula Fludzińska. Kolejnymi pracującymi tu archeologami byli Janusz Ćwikła (1990–1997) i krótko Gertruda
Martyniak. Zatrudniony w 1998 roku Roman Turakiewicz od 2004 kieruje zespołem,
w skład którego wchodzą Aleksandra Wosilewska i od 2006 roku Marcin Rezner.

Wodzisław Śląski
Muzeum w Wodzisławiu Śląskim mające siedzibę na zamku zostało powołane
do życia 1 stycznia 1971 roku (ryc. 32). Pierwszą wystawę udostępniono społeczeństwu już 3 czerwca. Inicjatywę utworzenia placówki podejmował pod koniec
lat 60. Jerzy Szydłowski. Podstawą były zbiory archeologiczne z badań grodziska
Gołęszyców w Lubomi. Rozpoczął je w okresie międzywojennym Roman Jakimowicz, a kontynuował w latach 60. J. Szydłowski. Pierwszym zatrudnionym etatowo archeologiem pełniącym równocześnie funkcję dyrektora placówki był Werner Pierzyna (1971–1990). Obok niego w latach 1978–1979 pracowali Mirosława
Szulc, 1979–1988 Tadeusz Fludziński, 1992–1995 Krzysztof Matusiak. Od roku 1996
działem kieruje Sławomir Kulpa (od 2008 r. dyrektor placówki). Dzięki badaniom
własnym i przekazom Dział Archeologii posiada obecnie 89 431 zabytków i zespołów zabytków reprezentujących wszystkie epoki. W dziale gromadzone są również
zabytki z badań w Rybniku, Żorach i najbliższej okolicy.

Muzeum prywatne w Chudowie
Muzeum w Chudowie założone zostało w ramach działalności statutowej Fundacji „Zamek Chudów” w 2001 roku (ryc. 33). Dział archeologii funkcjonował od
początku i stanowił podstawę działalności Muzeum. Wiązało się to z badaniami
archeologicznymi prowadzonymi corocznie na zamku w Chudowie i możliwością
eksponowania pozyskanych zabytków w miejscu ich odkrycia. Odbywają się tutaj imprezy edukacyjne poświęcone kulturze średniowiecza. Zbiory liczą ponad
2000 zespołów pochodzących z badań na zamku w Chudowie oraz z badań firmy
„Castrum” Sp. z o.o. na rynkach w Mysłowicach, Mikołowie i Pilicy oraz na zamku
w Kamieńcu, powiat tarnogórski. Nieodpłatnie zatrudnieni byli tutaj Przemysław
Nocuń (2001–2008), Marcin Paternoga (2007–2011), a w latach 2001–2007 pracował także Arkadiusz Tarasiński.

Ryc. 32. Muzeum w Wodzisławiu Śląskim,
2012

Ryc. 33. Średniowieczny zamek
w Chudowie, w którym można oglądać
na bieżąco uzupełnianą wystawę stałą
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Muzea posiadające zbiory archeologiczne
Chorzów
W 1945 roku wznowiło działalność muzeum w Chorzowie. W 1957 roku
siedzibę umieszczono w XIX-wiecznym budynku przy ulicy Powstańców 25,
wówczas wyraźnie też sprecyzowano program badawczy i profil kolekcjonerski.
W Dziale Numizmatyki i Medalierstwa Polskiego znajduje się ciekawy zbiór monet (od starożytności). Trzon zbiorów stanowią monety polskie i śląskie będące
w obiegu na Śląsku od średniowiecza do czasów współczesnych. Do cennych
należą m.in. zbiór kwartników i halerzy śląskich, średniowieczny skarb monet
i gliniana skarbonka z Mysłowic oraz XIV-wieczny skarb groszy praskich z Błotnicy
Strzeleckiej (ryc. 34).
Ryc. 34. Skarb średniowiecznych monet
i gliniana skarbonka na wystawie
w muzeum chorzowskim

Kędzierzyn-Koźle
Założone w 1963 roku Towarzystwo Ziemi Kozielskiej przez wiele lat starało się
o utworzenie muzeum. Posiada ono zabytki archeologiczne wyłącznie z tego terenu. Od 1976 roku baszta zamkowa, która stała się siedzibą placówki, jest miejscem
organizowania ekspozycji. Zbiory własne prezentowane są tu w ramach wystawy
stałej Koźle średniowieczne.

Rybnik
Z inicjatywy mieszkańców miasta utworzono w 1968 roku muzeum z siedzibą w Starym Ratuszu. W Dziale Historii i Kultury Regionu Muzeum w Rybniku,
który gromadzi i opracowuje zbiory z zakresu historii, etnografii i sztuki, znajduje
się ubogi zbiór zabytków archeologicznych pozyskany przez kierującego działem
w latach 1995–1996 Wernera Pierzynę. Na wystawie stałej zabytki archeologiczne
ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu są podbudową części ukazującej
najstarsze dzieje miasta i okolicy.

Żory
Muzeum Miejskie w Żorach rozpoczęło funkcjonowanie w roku 2001. Powstało
dzięki inicjatywie Towarzystwa Miłośników Miasta Żory, które w 1972 roku stworzyło
Izbę Muzealną. W 1999 roku zlikwidowano ją, a zbiory przekazano do Miejskiego
Ośrodka Kultury. Obiekty te oraz zabytki pochodzące z ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych w mieście w latach 90. stanowiły zalążek przyszłego
Działu Historii i Kultury Regionu. Gromadzi się tutaj również kopie dokumentacji
z badań archeologicznych prowadzonych w mieście i najbliższej okolicy.
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Muzea z ekspozycjami archeologicznymi
Ruda Śląska
W 1976 roku Towarzystwo Przyjaciół Miasta Rudy Śląskiej utworzyło Miejską
Izbę Regionalną. W roku 1983 placówka otrzymała status i nazwę Muzeum Społecznego im. Maksymiliana Chroboka. W 1990 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej
Muzeum Społeczne zostało przekształcone w placówkę miejską. Zabytki archeologiczne ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu są tutaj eksponowane w ramach podbudowy historycznej.

Skoczów
Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie (ryc. 35) jest Oddziałem Muzeum
Śląska Cieszyńskiego. Otwarto je w 1986 roku, a zabytki archeologiczne eksponowano
na wystawie Pradzieje ziemi cieszyńskiej. W roku 2006 stanowisko kierownika placówki
objął archeolog Wiesław Kuś, który rozbudowując sektor archeologii o materiały od
epoki kamienia po wczesne średniowiecze otworzył w roku 2007 ekspozycję stałą
pt. Pradzieje Skoczowa i okolic. Szczególnie cenny jest tu zbiór zabytków z grodziska
w Międzyświeciu (VII−IX w.). Gródek rycerski w Kowalach to kolejna wystawa przybliżająca historię pierwszego odkrytego na ziemi cieszyńskiej gródka rycerskiego.
Ryc. 35. Wystawa Pradzieje Skoczowa i okolic
prezentowana w piwnicach Muzeum
w Skoczowie, 2007

Ta r n o w s k i e G ó r y
Muzeum w Tarnowskich Górach powstało w 1958 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej i przy współpracy
Muzeum Górnośląskiego. Dzisiaj w pierwszej sali zobaczyć można eksponaty związane z pradziejami regionu oraz zabytki średniowieczne pochodzące z badań wykopaliskowych i powierzchniowych prowadzonych w okolicach Tarnowskich Gór.
Muzealia te są depozytem Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Działalność naukowo-badawcza
Działalność naukowo-badawcza obejmuje szeroko rozumiane badania terenowe (wykopaliskowe i prospekcje powierzchniowe), opracowania naukowe
zbiorów, opracowania problemowe. Szczególnie istotny jest dorobek wydawniczy.
Konieczna jest też stała współpraca z innymi instytucjami naukowo-badawczymi.
Udział w spotkaniach naukowców w kraju i za granicą. Działania te wymagają fachowego personelu i po wojnie znajdowały jedynie skromne możliwości realizacji.
Pozyskiwanie zbiorów jest niezbędnym warunkiem prac badawczych. Do tego, by
zabytki archeologiczne były źródłami poznania naukowego przeszłości, niezbędne
jest rozpoznanie i zdokumentowanie kontekstu ich występowania. Zapewnić to
mogą jedynie badania terenowe, prowadzone z zastosowaniem metod naukowych
(ryc. 36–38). Za pełnowartościowe uważa się materiały pozyskane w trakcie badań
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Ryć. 36. Przygotowywanie poziomu
eksploracji do prac dokumentacyjnych,
Wojkowice Kościelne

Ryć. 37. Badania terenowe na stanowisku 1
w miejscowości Malnie polegające
na eksploracji obiektów systemem
ćwiartkowym

Bytom st. 2
pl. Grunwaldzki
Profil wschodni (metry 11-20)
skala 1:20
rys. I. Wójcik-Kühnel, A. Błasik
data 14/15.09.204 r.

Ryć. 38. Fragment wykonanej w terenie
dokumentacji rysunkowej utrwalający
profil wykopu, Bytom, 2004

wykopaliskowych i innego typu badań terenowych prowadzonych przez archeologów. Mniejszą wartość mają zabytki z darowizn, pochodzące przeważnie ze znalezisk przypadkowych (bez naukowej dokumentacji). Dział Archeologii podobnie
jak Dział Przyrody powiększa swoje zbiory głównie dzięki badaniom terenowym
(inne działy głównie dzięki zakupom). Działalność badawcza w terenie obejmuje
systematyczne badania wykopaliskowe (wcześniej zaplanowane), prace ratownicze,
w tym też badania wykopaliskowe i powierzchniowe, penetracje terenu oraz nadzorowanie prac ziemnych. W wyniku działalności terenowej powstają dwa rodzaje
źródeł. Pierwszy to zabytki kultury materialnej (tzw. zabytki ruchome). Drugi rodzaj
to dokumentacja polowa wykonana w terenie w czasie trwania prac. Jest ona
niezwykle cenna, gdyż w toku badań ulega zniszczeniu kontekst kulturowy. Sporządzona dokumentacja przejmuje więc charakter źródła. Jest ona przechowywana
w archiwum Działu i podlega ochronie prawnej.
Po wojnie badania terenowe możliwe były dopiero wtedy, gdy w muzeach zatrudniono archeologów. Na początku okazało się, że największą bolączką
w wielodziałowych muzeach był brak środków budżetowych na prace naukowo-badawcze w terenie. Dla większości działów zabezpieczane są środki na zakup
zabytków powiększających zbiory. Regularne pomijanie archeologii w rocznych pla-
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nach finansowych doprowadzało do konieczności ciągłego zabiegania w różnych
instytucjach o środki na badania wykopaliskowe. Niektóre finansował Centralny
Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. Brak było jednak płynności w zabezpieczaniu środków. Utrudniało to tworzenie perspektywicznych programów badawczych.
Archeologia często natomiast była wykorzystywana jako instrument w polityce prowadzonej przez państwo. Cele propagandowo-polityczne sprzyjały nasileniu prac
archeologicznych, co stwarzało szanse działania. Oczekiwano jednak określonych
badań i ich wyników. W latach sześćdziesiątych w ramach obchodów tysiąclecia
powstania państwa polskiego wysunięto na czoło badania nad jego początkami.
Upolityczniony program realizowano niemalże na zamówienie społeczne. Dzięki
przeznaczonym na ten cel środkom budżetowym możliwe było przeprowadzenie
wielosezonowych badań na ważnych wczesnośredniowiecznych stanowiskach, takich jak Ostróg w Opolu, w Raciborzu (1960–1966) i grodzisko w Międzyświeciu
(1960–1961). Obok nich ruszyły też badania w Bytomiu i Cieszynie. Z biegiem lat
ograniczono środki finansowe na prowadzenia tego typu prac. Po roku 1989 nastąpiły zmiany, których wynikiem była realizacja przez archeologów licznych nadzorów
i badań o charakterze inwestorskim (ryc. 39). Często było to dyktowane koniecznością wypracowywania środków w słabo finansowanych instytucjach muzealnych.
Była to jedna z możliwości pozyskiwania dodatkowych pieniędzy w ramach statutowej działalności muzeów

Ryc. 39. Drewniany wodociąg odkryty
w trakcie nadzoru archeologicznego,
Mikołów, 2010

Najważniejsze badania terenowe
Bielsko-Biała
Pracownicy Działu Archeologii Muzeum w Bielsku-Białej od 1992 roku prowadzili wielosezonowe badania na zamku w Bielsku-Białej oraz w innych punktach
miasta (ryc. 40). Równolegle wykonywano prace prospekcyjne i sondażowe nad
osadnictwem prehistorycznym polskiej części Beskidu Zachodniego. W ich trakcie odkryto nieznane na tym terenie pozostałości osiedli neolitycznych (kultura
lendzielska) oraz rozpoznano strukturę osadniczą ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (kultura łużycka), opartą głównie na osiedlach wyżynnych usytuowanych na eksponowanych formach terenowych. W latach 2000–2003 program
badań prospekcyjnych rozszerzono na czeską część Podbeskidzia w ramach polsko-czeskiego projektu badawczego Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na
Podbeskidziu między Beczwą a Białą (ryc. 41). Realizowano go na podstawie umowy, której sygnatariuszami byli: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, Archeologický seminar Ústavu historie a muzealogie Filozoficko-přirodovědecké fakulty Slezké univerzity v Opavě, Muzeum Beskidów w Frýdku-Místku,
Okręgowe Muzeum Krajoznawcze w Novým Jičinie oraz Muzeum w Bielsku-Białej
(kierownictwo zespołu badawczego).
Ryc. 40. Badania wykopaliskowe na rynku
starego miasta w Bielsku-Białej

Ryc. 41. Badania wykopaliskowe na osadzie
prehistorycznej w Cieszynie-Krasnej

319

Bytom

Ryc. 42. Danuta Hanulanka kierowała
pierwszymi badaniami ratowniczymi
na zniszczonej osadzie w SiemoniPomłyniu, 1951

Ryc. 43. Badania sondażowe poprzedzające
prace budowlane na pl. Kościuszki
w Bytomiu, 2006

W Muzeum Górnośląskim pierwszym przejawem działalności terenowej po
wojnie były badania powierzchniowe przeprowadzone w 1949 roku przez Teodora
Kubiczka i Józefa Potrzebę (żaden z nich nie był archeologiem). Pierwsze badania
wykopaliskowe w roku 1951 przeprowadzili: mgr Danuta Hanulanka i Teodor Kubiczek. Były to badania ratownicze na wczesnośredniowiecznej osadzie w Siemoni, powiat będziński (ryc. 42). Po zatrudnieniu Jerzego Szydłowskiego, a z czasem
i innych archeologów badania prowadzone były już regularnie, w tym również
kilkusezonowe, na tak ważnych stanowiskach, jak np. grodziska wczesnośredniowieczne w Międzyświeciu (1958, 1960–1961, 1963) i Kamieńcu (1957, 1964–1965,
1972, 1973), wreszcie w Bytomiu, na wczesnośredniowiecznym grodzisku i w rejonie średniowiecznego miasta, gdzie prowadzono prace wykopaliskowe i nadzory
nad pracami ziemnymi. Coraz lepiej obsadzony etatowo Dział Archeologii rozwijał
prace w terenie, przyczyniając się do uratowania takich stanowisk, jak cmentarzysko
kultury łużyckiej w Przeczycach, powiat będziński, Ziemięcicach, powiat tarnogórski, i Krzanowicach, powiat raciborski. Ratowniczo przebadano też cmentarzysko
kultury przeworskiej w Olsztynie, powiat częstochowski, i osadę wczesnośredniowieczną w Warłowie, powiat oleski. W 1966 roku wyłoniły się możliwości podjęcia
badań nad problematyką północnego pola Bramy Morawskiej, w związku z czym
rozpoczęto badania na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Lubomi, powiat
wodzisławski. Podjęcie tych badań było możliwe dzięki patronatowi, które objęło
Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego. W roku 1986 przebadano wielokulturową osadę w Tarnowskich Górach-Repecku. W latach 1993–1996 i w 2003
roku prowadzono badania w centrum Bytomia. W 1996 roku pracownicy Muzeum
Górnośląskiego w Bytomiu włączyli się w realizację długoletnich badań powierzchniowych, sondażowych i ratowniczych poprzedzających budowę autostrady A4
w województwie śląskim.
Do lat dziewięćdziesiątych w przeważającej mierze prace te finansowane były
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i w niewielkim stopniu ze skromnych budżetów muzealnych oraz funduszów społecznych. Obecnie
badania prowadzone są wyłącznie z funduszy inwestorskich (ryc. 43).
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Cieszyn
Z badań Działu Archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego można wymienić
prace, którymi kierował Wiesław Kuś: stanowisko „Palenica” w Bielsku-Białej-Wapienicy; zespół średniowiecznych kloak w Cieszynie (1984). W kolejnych latach prowadził badania w ruinach kościoła w Grodźcu Śląskim. W latach dziewięćdziesiątych
pochłonęły badacza wielosezonowe prace archeologiczne na Górze Zamkowej
w Cieszynie oraz w rejonie Starego Miasta w Bielsku-Białej. W latach 2003–2004
badał gródek rycerski w Kowalach, powiat cieszyński. W 2008 roku Zofia Jagosz-Zarzycka uczestniczyła w przedinwestycyjnych badaniach archeologicznych na
Górze Zamkowej, w trakcie których odkryto mury obronne zamku oraz wczesnośredniowieczny wał.

Chudów
Pracownicy Działu Archeologii Muzeum w Chudowie od 2001 roku prowadzili
systematyczne badania wykopaliskowe na zamku w Chudowie (ryc. 44).
Ryc. 44. Profile odkryte podczas badań
w 2005 r. są częścią ekspozycji
na zamku w Chudowie

Gliwice
Anna Stankiewicz-Węgrzykowa z Działu Archeologii Muzeum w Gliwicach
w 1956 roku podjęła sondażowe badania archeologiczne w związku z przebudową
gliwickiej Starówki. Ich celem było rozpoznanie średniowiecznych murów miejskich
i śladów osadnictwa z tego czasu. W 1960 roku przebadała także osadę kultury
łużyckiej w Pławniowicach, powiat gliwicki. W 1961 roku rozpoczęła wielosezonowe
prace archeologiczne na cmentarzysku kultury łużyckiej w Świbiu, powiat gliwicki,
którymi następnie kierowała jej następczyni Halina Wojciechowska (ryc. 45). Badania
w tej miejscowości prowadzono także na cmentarzysku z okresu rzymskiego oraz
na osadzie kultury łużyckiej. W latach 1963–1965, w związku z odbudową Zamku, prowadzono badania w Toszku. W 1970 roku przeprowadzono weryfikacyjno-sondażowe badania 19 grodzisk średniowiecznych. Nasilenie prac inwestorskich
w centrum miasta spowodowało, iż obecnie prowadzone są nie tylko ratownicze
badania archeologiczne, ale także nadzory.

Ryc. 45. Dorota Podyma i Halina
Wojciechowska na cmentarzysku
kultury łużyckiej w Świbiu, 1998

Katowice
Prace terenowe Działu Archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach prowadzone były w Pietraszynie, powiat raciborski (osady z młodszej epoki kamienia
i epoki brązu), w Orzechu, powiat tarnogórski (cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza), w Będzinie-Żychcicach (osada z okresu rzymskiego), w Kamieńcu, powiat tarnogórski (osada z epoki brązu, grodzisko wczesnośredniowieczne),
w Łanach, powiat gliwicki (osada z epoki brązu kultury łużyckiej, osada kultury
przeworskiej z wieków III i IV), Wojkowicach Kościelnych koło Siewierza (osada
kultury przeworskiej z wieków III i IV). W latach 1996–1998 Dominik Abłamowicz
był jednym z koordynatorów ratowniczych badań archeologicznych związanych
z planowaną budową autostrady A4 w ówczesnym województwie katowickim,
a w okresie 2000–2008 – łączących się z autostradą A1 (ryc. 46). Od wielu lat dr
Renata Abramowicz bierze udział w badaniach wykopaliskowych na stanowisku
z okresu proto- i predynastycznego w Tell el-Farcha (Egipt) – w ramach ekspedycji
naukowej prowadzonej przez Instytut Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne.
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Ryc. 46. Piec odkryty na osadzie kultury
łużyckiej w Łanach Małych, w trakcie prac
ratowniczych poprzedzających budowę
autostrady A4

Kluczbork
Pracownicy Działu Archeologii Muzeum w Kluczborku (Roman Pastwiński i Gertruda Martyniak) prowadzili badania wykopaliskowe na następujących obiektach
w powiecie kluczborskim: osada i cmentarzysko kultury przeworskiej w Ciecierzynie (ryc. 47), stanowisko kultury łużyckiej w Gołkowicach (1962), Byczynie (1962), Lasowicach Małych (1963, 1983) osada i cmentarzysko kultury łużyckiej w Duczowie
Małym (1963–1965, 1978, 1979). W latach 1961–1962 wspólnie prowadzili badania
na stanowisku 5 w Ligocie Dolnej oraz nadzory w Kluczborku i Byczynie, a także
Ligocie Dolnej i Świniarach Wielkich.
Ryc. 47. Ekipa wykopaliskowa w Ciecierzynie.
Od lewej siedzą: Gertruda Martyniak,
Sylwia Wuszkan, Roman Pastwiński
i Elżbieta Noworyta

W latach 1977–1980 archeolodzy opolskiego okręgu muzealnego przeprowadzili ratownicze badania wykopaliskowe związane z budową obwodnicy Nowego
Browińca w ciągu drogi Głogówek–Prudnik. Były to jedne z pierwszych tzw. badań
inwestorskich realizowanych przez archeologów zatrudnionych w muzealnictwie.

Nysa
Pracownicy Działu Archeologii Muzeum w Nysie prowadzili badania średniowiecznej Nysy od lat pięćdziesiątych (Marian Tondera, a następnie Wacław Romiński
i Mariusz Krawczyk). Nadzory i badania, głównie w mieście, były i są nadal prowadzone według zapotrzebowania. Obecnie ze względu na brak zaplecza konserwatorskiego i zatrudnienie archeologa w niepełnym wymiarze prowadzone są jedynie
drobne nadzory (ryc. 48).

Opole

Ryc. 48. Większość zabytków pozyskanych
w trakcie badań ratowniczych
prezentowana jest w Muzeum w Nysie
na wystawie stałej Nysa w świetle badań
archeologicznych

Dział Archeologii Muzeum Śląska Opolskiego z uwagi na brak funduszy w latach 1955–1957 ograniczył się do badań ratowniczo-zabezpieczających na starym
mieście w Opolu. W 1959 roku zaczęto też badać wykopaliskowo stanowiska objęte programem naukowym. Z badanych wówczas przez Danutę Woźniak i Lucynę
Szadkowską stanowisk należy wymienić: cmentarzysko kultury łużyckiej w Dobrzeniu Wielkim, powiat opolski, osadę kultury pomorskiej w Kowalowicach-Nowym
Dworze, powiat namysłowski, osadę kultury pucharów lejowatych w Rakowie, powiat głubczycki, osadę kultury przeworskiej w Prószkowie, powiat opolski, cmentarzysko kultury łużyckiej w Opolu-Groszowicach, cmentarzysko kultury pomorskiej
w Ligocie Dolnej, powiat kluczborski (ryc. 49).
W 1961 roku w Wydziale Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej utworzony
został etat Konserwatora Zabytków Archeologicznych dla województwa opolskiego. Objął go Klemens Macewicz. Od tego momentu większość badań terenowych
finansowana była ze środków Konserwatora Zabytków Archeologicznych. W 1970
roku zakazał on prowadzenia prac wykopaliskowych archeologom zatrudnionym
w muzeach. W związku z tym muzealnicy prowadzili przeważnie mniejsze badania
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Ryc. 49. Wykopaliska archeologiczne
na cmentarzysku kultury łużyckiej
w Opolu-Groszowicach, 1963

ratownicze. W latach 1983–1986, 1988–1989 trwały planowe badania wykopaliskowe na cmentarzyskach kultury przeworskiej w Strzelcach Opolskich. Od początku
lat dziewięćdziesiątych prowadzono wyłącznie badania ratownicze z funduszy inwestorskich (budowa gazociągów, kanalizacji, budynków itp.). W 1983 roku pracownicy muzeów województwa opolskiego włączyli się w realizację Archeologicznego
Zdjęcia Polski. W latach 1992–1996 Dział przeprowadził ratownicze badania wykopaliskowe na rozległym stanowisku wielokulturowym w Bielicach, powiat nyski
(cmentarzysko kultury łużyckiej, osada kultury przeworskiej i osada z wczesnego
średniowiecza), ponadto w 1996 roku w Tomicach, powiat głubczycki (osada kultury łużyckiej), w 1998 roku w Opolu-Wójtowej Wsi (osada kultury łużyckiej i z wczesnego średniowiecza). Należy wymienić jeszcze badania na placu Wolności w Opolu
(1999), na cmentarzysku kultury łużyckiej w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej (2000),
osadzie kultury pucharów lejowatych w Kobylicach, powiat kędzierzyńsko-kozielski
(2003), nadzór i badania ratownicze związane z budową zbiornika retencyjnego
Włodzienin na rzece Troi (2006–2007). W 1996 roku pracownicy Muzeum Śląska
Opolskiego włączyli się do realizacji planowanych badań powierzchniowych, sondażowych i ratowniczych związanych z budową opolskiego odcinka autostrady A4.
Realizowano również badania ratownicze w latach 1999 i 2000 w Polskiej Cerekwi,
na osadzie kultury pucharów lejowatych.

Prudnik
Małgorzata Dutkiewicz z Działu Archeologii Muzeum Ziemi Prudnickiej w latach 1971 i 1972 badała cmentarzysko kultury łużyckiej w Dytmarowie.

Racibórz

Ryc. 50. Badania na Ostrogu w Raciborzu
w latach 60. XX w.

Helena Nejowa z Muzeum w Raciborzu podjęła pierwsze badania w 1960 roku.
Były to wielosezonowe prace na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Raciborzu-Ostrogu (ryc. 50). W kolejnych latach badania wykopaliskowe pracownicy Działu
prowadzili również na innych stanowiskach. W 1963 roku Janusz Kozłowski badał
stanowisko wielokulturowe w Raciborzu-Studziennej. Krystyna Kozłowska prowadziła w latach siedemdziesiątych badania osad z okresu rzymskiego i wczesnego
średniowiecza w Nędzy. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych badała
cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu i osadę neolityczną w Samborowicach. Obecnie pracownicy Działu prowadzą głównie prace wykopaliskowe i nadzory nad inwestycjami w mieście.

Wodzisław Śląski
Werner Pierzyna z Działu Archeologii Muzeum w Wodzisławiu prowadził w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych badania w różnych punktach miasta.
Kolejne wykopaliska, od latach dziewięćdziesiątych w Wodzisławiu Śląskim, Żorach
i Turzy Śląskiej prowadził Sławomir Kulpa we współpracy z Mirosławem Furmankiem
(ryc. 51).
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Ryc. 51. Sporządzanie dokumentacji
rysunkowej na cmentarzysku
w Wodzisławiu Śląskim

Archiwa, magazyny, pracownie konserwatorskie
Archiwa

Ryc. 52. Archiwalna karta inwentarza
fotograficznego zawierająca informację
na temat zdjęcia i negatywu
przechowywanego w Dziale Archeologii
Muzeum Górnośląskiego

Pełnią one szczególną rolę w strukturze działu. W nich gromadzone są dwie
kategorie źródeł. Jedne dotyczą terenu. Są to informacje o stanowiskach (w tym
dokumentacje z badań wykopaliskowych, prospekcji powierzchniowych itp.) tworzące tzw. archiwum stanowisk. Dokumentacja powstała w trakcie badań wykopaliskowych (opisowa, fotograficzna, rysunkowa) utrwala obraz wyeksplorowanego obiektu. Stanowi więc informację o wartości historycznej. Mając świadomość,
że tego typu źródła archeologiczne i ich pierwotny kontekst kulturowy ulegają
w trakcie badań zniszczeniu (są nieodnawialne), zwrócono szczególną uwagę na
ochronę prawną tej kategorii dokumentacji. Zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983
roku o narodowym zasobie archiwalnym i o archiwach jest ona przeznaczona do
wieczystego przechowywania przez wszystkie instytucje prowadzące badania. Podlega prawu autorskiemu, ale nie jest prywatną własnością badacza. Drugą kategorię źródeł tworzy dokumentacja dotycząca zabytków. Wszystkie wpływające do
działu materiały archeologiczne muszą być skrupulatnie rejestrowane. Czynność
ta polega na wpisaniu zabytku lub zespołu zabytków do księgi wpływów. Później
te, które poddano zabiegom oczyszczania i konserwacji, wpisywane są do księgi
inwentarzowej. Niezbędną czynnością jest opatrzenie wszystkich zabytków sygnaturą umożliwiającą ich identyfikację. Kolejna czynność polega na umieszczeniu ich
w pudłach oznakowanych etykietami. Etykieta zawiera nazwę miejscowości, numer
stanowiska, numer inwentarza oraz numer katalogu. Dopiero wówczas zabytki włączane są do magazynów. Etap ten poprzedza opracowanie całego materiału na
kartach katalogu naukowego. Charakterystyczne przedmioty lub ich fragmenty są
na kartach rysowane lub zamieszcza się ich fotografię. Całości towarzyszy szczegółowy opis przedmiotu. Na karcie katalogowej podaje się też sposób pozyskania,
miejsce znalezienia i chronologię, a także przynależność kulturową. Prócz inwentarzy i katalogów zabytków prowadzi się też inwentarz oraz katalog negatywów
i odpowiadających im pozytywów (ryc. 52). Zbiór negatywów obejmuje przede
wszystkim dokumentację fotograficzną z badań wykopaliskowych i fotografie najważniejszych zabytków znajdujących się w zbiorach. Dokumentuje się też wystawy,
ważne wydarzenia i imprezy organizowane przez dział. Coraz częściej opracowania
i katalogi prowadzi się przy zastosowaniu metod komputerowych, tworząc elektroniczne bazy danych. Przyspiesza to korzystanie z materiałów źródłowych i wprowadzanie ich w obieg naukowy, a w przyszłości stworzy nieograniczony potencjał
wirtualizacji zbiorów.

Pracownie konserwatorskie
Ryc. 53. Specjalista z zakresu sporządzania
form odlewniczych Leon Kampa prowadzi
zajęcia z archeologami i konserwatorami
województwa śląskiego, 2003

Zanim zabytki trafią do magazynu lub na wystawę, powinny być troskliwie
zabezpieczone. Wszelka opieszałość w tym względzie prowadzi do degradacji walorów źródłoznawczych, obniża ich wartość jako dóbr kultury. Dlatego istotne jest
dążenie do stworzenia odpowiedniego zaplecza konserwatorskiego i magazynowego w każdym z Działów Archeologii. Na Górnym Śląsku istnieje tylko jedna
pracownia konserwacji zabytków archeologicznych (przy Muzeum Górnośląskim
w Bytomiu), która zatrudnia renowatora. Od dawna wymaga gruntownej modernizacji w zakresie wyposażenia. Ograniczone możliwości pozostałych pracowni sprawiają, że wykonuje się w nich przeważnie proste zabiegi oczyszczające i wyklejanie
ceramiki. Na zewnątrz zleca się (w miarę możliwości finansowych) konserwację
przedmiotów wyselekcjonowanych, tzw. zabytków specjalnych. W przypadku pozostałych materiałów konserwację ogranicza się do doraźnych prac. W opisanej
sytuacji powstaje realne zagrożenie dla istniejącego stanu posiadania, zwłaszcza
zabytków metalowych, szklanych, wyrobów z surowców organicznych. Na bieżąco
bowiem winno się prowadzić nie tylko konserwację całego materiału zabytkowego,
ale i jego rekonserwację (ryc. 53–55).

Magazyny

Ryc. 54. Dorota Podyma i Paweł Rzeźnik
przeprowadzają wstępną selekcję materiału
ceramicznego z badań wykopaliskowych
w Bytomiu w 2003 r.

Niezmiennie aktualny problem magazynowania zabytków archeologicznych,
będący ciągłym tematem dyskusji w środowisku archeologów, nie doczekał się
konkretnych rozwiązań. Doświadczenia wykazują, że lawinowo przybywa zabytków,
dla których brakuje miejsca w magazynach. Zapewne dlatego pojawiają się czasem
radykalne pomysły wstępnej selekcji pozyskiwanego materiału już w trakcie badań
terenowych i ich utylizacji po zakończeniu opracowania. Do dziś nie są rozwiązane
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ogromne problemy praktyczne, a wyrazem bezradności jest stwierdzenie, że należy
dążyć „do ograniczenia zakresu ratowniczych badań wykopaliskowych do niezbędnego minimum”. Placówki muzealne borykające się z zabezpieczeniem powierzchni
magazynowej dla zabytków z własnych badań odmawiają czasem przejęcia materiałów z badań innych instytucji lub od firm prywatnych. Materiały archeologiczne,
wprawdzie często o znacznej wartości naukowej, jednak nierzadko są pozbawione
wartości ekspozycyjnych. Zajmują natomiast duże powierzchnie w magazynach,
a ich przechowywanie i konserwacja generują znaczne koszty. W latach dziewięćdziesiątych, kiedy to niemal wszystkie muzea przestały być placówkami stricte państwowymi, a stały się w większości własnością samorządów na utrzymaniu marszałków, starostów, wójtów, burmistrzów, inwestowanie w tworzenie dodatkowej
bazy magazynowej stało się problematyczne. Ostatnie dziesięciolecie przyniosło
nasilenie inwestycji zwiększających ilość wykopalisk na stanowiskach zagrożonych
zniszczeniem. Zrealizowano wiele wielkich ratowniczych programów badawczych
zarówno na obszarach dotąd niezurbanizowanych, jak i na starówkach Bytomia,
Gliwic, Opola, Pszczyny, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia i Żor, co zwiększyło ilość
pozyskanych materiałów archeologicznych, zwłaszcza tzw. masowych. Powstał
w ten sposób zaklęty krąg, w którym mści się brak przepisów formalnoprawnych
rozwiązujących sposób przekazywania i zabezpieczania zbiorów archeologicznych,
a także brak środków na zabezpieczenie odpowiednio wyposażonych magazynów.
Żadne z muzeów na Górnym Śląsku nie posiada pomieszczeń dysponujących wolną powierzchnią umożliwiającą systemowe ułożenie nowo pozyskiwanych materiałów. Żaden magazyn nie spełnia wymogów koniecznych do długotrwałego przechowywania zabytków w warunkach stabilnych. Nie ma urządzeń umożliwiających
utrzymanie niezmiennej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach.

Ryc. 55. Wstępne oczyszczanie
przedmiotów wykonanych
z brązu w ramach rekonserwacji
zbiorów przedwojennych

Bielsko-Biała
Dział Archeologii Muzeum w Bielsku-Białej gromadzi dokumentację z prowadzonych przez siebie prac archeologicznych – opracowania gabinetowe i dokumentacja terenowa. Nie posiada pracowni konserwatorskiej. Mycie materiału i nieskomplikowane wyklejanie ceramiki wykonują sami archeolodzy. Do konserwacji
w ośrodkach krakowskim i warszawskim oddawane są jedynie wyselekcjonowane
zabytki metalowe oraz wykonane z surowców organicznych. Magazyny to dwa
pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 80 m2.

Bytom
W archiwum Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu szczęśliwie ocalały przedwojenne inwentarze zabytków (ryc. 56). Zachowało się także
archiwum stanowisk archeologicznych, cenne źródło poznania całego regionu, tym
bardziej że zaginęły materiały archiwalne z Raciborza (gdzie na zasadzie wzajemnej
wymiany informacji tworzono podobne archiwum). Zebrane przed wojną szczegó-

Ryć. 56. Zachowane w bytomskim
muzeum przedwojenne księgi
inwentarzowe Działu Prehistorii, 2012
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Ryc. 57. Pismo upoważniające Helenę
Nejową do odbioru materiałów
archiwalnych z województwa opolskiego

łowe informacje, wzbogacone mapami, tworzyły bazę danych, stanowiącą ważne
źródło informacji o stanowiskach i śladach osadniczych w terenie. Przyczyniło się
to wielokrotnie do uratowania bezcennych obiektów archeologicznych. Do Bytomia (jako jedynej tu placówki z wzorcowym archiwum) na zajęcia dydaktyczne
z zakresu muzeologii przyjeżdżał ze swoimi studentami profesor Marek Gedl z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielką troską otaczał archiwum
Jerzy Szydłowski. Pragnął kontynuować w niezmienionej formie jego uzupełnianie.
Już w 1957 roku na zebraniu Zespołu Archeologów apelował o wprowadzenie
obowiązku przekazywania sprawozdań z badań prowadzonych przez różne osoby
i instytucje do właściwych muzeów terenowych. O przekazanie archiwum bytomskiego do Wrocławia ubiegał się w 1948 roku Rudolf Jamka i tylko zdecydowanej
postawie ówczesnego dyrektora muzeum Longina Malickiego można zawdzięczać
pozostawienie go na miejscu. Niestety, w 1974 roku rozbito pierwotny zbiór, przekazując poszczególne segregatory do Muzeum w Raciborzu i do Muzeum Śląska
Opolskiego w Opolu (ryc. 57). Wyłączono wówczas z bytomskiego archiwum 116
teczek z powiatów: głubczyckiego, grodkowskiego, kluczborskiego, kozielskiego,
niemodlińskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego, raciborskiego,
strzeleckiego. Do lat osiemdziesiątych kontynuowano gromadzenie informacji
o stanowiskach. Starano się systematycznie uzupełniać archiwum sprawozdaniami z badań prowadzonych w ówczesnym województwie katowickim. Praktyki tej
zaniechano, gdy siedziba konserwatora archeologicznego (mieszcząca się dotychczas w muzeum) przeniesiona została do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Obecnie archiwum, które miało szanse stać się archiwum centralnym dla południowej części Górnego Śląska, przestało pełnić swoją funkcję, mimo iż właśnie
tutaj są gromadzone zabytki pozyskane z badań powierzchniowych prowadzonych
metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski. System komputerowy wprawdzie umożliwia utworzenie w wielu miejscach identycznych baz danych, jednak jej obecność w miejscu, gdzie jest bezpośredni dostęp do zabytków, stanowi optymalne
rozwiązanie.
Od 1946 roku wyłącznie w bytomskim muzeum działała pracownia konserwacji zabytków. Prowadził ją Teodor Kubiczek, będący jedynym specjalistą w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych. W pracowni, którą kierował, nie tylko
konserwowano zabytki, ale również wykonywano modele, kopiując i rekonstruując
obiekty ważne dla kultury Śląska. W kursach zorganizowanych przez Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego szkolił nowe kadry pracowników
muzeów z Warszawy, Łodzi, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Opola. Od 1949 roku
organizował i przez kilka lat prowadził pracownię konserwacji zabytków archeologicznych Komitetu Badań Prehistorycznych w Opolu i przy stacji Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Wykonał również
wiele prac dla Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego w Opolu,
dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Kadr Oświatowych w Opolu oraz dla
Związku Zawodowego Górników w Katowicach. W początkach lat sześćdziesiątych

Ryc. 58. Kierownik pracowni konserwacji
Małgorzata Kapczyńska, Bytom, 2012

326

pracownia nabrała dodatkowo charakteru pracowni eksperymentalno-badawczej.
Po zatrudnieniu chemika, Henryka Kilki, rozpoczęto modernizację, częściowo przekształcając pracownię w laboratorium doświadczalne. Po 1966 roku pracownia wykonywała wiele prac usługowych dla innych placówek muzealnych (w Gliwicach
i Cieszynie), dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych, dla Zakładu Archeologii Małopolski IHKM PAN w Krakowie. Długoletnimi pracownicami
były Maria Kapczyńska i Monika Świniuch, które wykleiły i zrekonstruowały setki
naczyń ceramicznych. Obecnie pracownia dysponuje jednym etatem obsadzonym
przez chemika Małgorzatę Kapczyńską, która odbyła kursy w Państwowym Muzeum
w Warszawie i w Instytucie Archeologii UJ w Krakowie (ryc. 58). Odnawiane ostatnio
wyposażenie nie spełnia jeszcze oczekiwanych wymagań. Aktualnie prowadzi się
tu konserwację ceramiki, metali, skóry i drewna.
W bytomskim muzeum obecnie są zagospodarowane cztery pomieszczenia
magazynowe o łącznej powierzchni 220 m2. Zabytki rozmieszczone są według
układu administracyjnego, co ułatwia szybkie do nich dotarcie. Wydzielono magazyn główny mieszczący zabytki z województwa śląskiego, osobny na materiały
spoza województwa i zabytki przedwojenne o różnej proweniencji (znajdują się
tam także zabytki o nieustalonym pochodzeniu). Wyodrębniono też magazyn na
stale powiększające się zbiory gromadzone w ramach AZP i oddzielny na zabytki
pozyskiwane z badań w Bytomiu i okolicy. Mimo względnie komfortowej sytuacji
(magazyny i dokumentacja znajdują się w jednym miejscu) zarysowują się i trudności. Materiały przekazywane przez badaczy z zewnątrz nierzadko czekają latami
na opracowanie. Nie ma też pewności, że autorzy badań wywiążą się z podjętych
zobowiązań. Dostarczane czasem w niewłaściwych opakowaniach stwarzają ryzyko
wtórnego przemieszania, co pozbawia je pierwotnej wartości naukowej. W takich
przypadkach muzeum zmuszone jest przejąć nieplanowane koszty zabezpieczenia,
przepakowania i opracowania zabytków. W aktualnie użytkowanych pomieszczeniach nie jest możliwe dalsze przyjmowanie materiałów zabytkowych pochodzących z większych wykopalisk (ryc. 59).
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Ryc. 59. Magazyn główny ze zbiorami
rozmieszczonymi alfabetycznie
w obrębie miejscowości województwa
śląskiego, Bytom, 2012

Cieszyn
W archiwum Działu Archeologii cieszyńskiego muzeum znajduje się dokumentacja sprzed 1945 roku, obejmująca głównie korespondencję dyrektora Muzeum (dr
Wiktor Karger) z dyrektorem Krajowego Urzędu Prehistorii w Raciborzu (dr Georg
Raschke) i innymi muzeami na Śląsku. Znajdują się tu także kopie meldunków kierowanych do Urzędu Konserwatorskiego w Raciborzu na temat ważniejszych odkryć
archeologicznych i zabytków przechowywanych w muzeum. Na bieżąco gromadzi
się dokumentację z prac terenowych i opracowań gabinetowych.
Pracownia konserwacji założona w 2006 roku z racji kubatury przygotowana
jest do konserwacji niewielkich przedmiotów. Wyposażona jest jedynie w niezbędne urządzenia oraz środki chemiczne. Prowadzi ją archeolog Zofia Jagosz-Zarzycka,
posiadająca uprawnienia do konserwacji zabytków archeologicznych. Trzy pomieszczenia zagospodarowane na magazyny archeologiczne usytuowane są w budynku
muzeum.

Gliwice
Dla Muzeum w Gliwicach Anna Stankiewicz-Węgrzykowa pozyskała z bytomskiej placówki teczki archiwalne z dokumentacją rejestrującą stanowiska i znaleziska
archeologiczne z powiatu gliwickiego oraz Gliwic (ryc. 60 i 61). Od 1959 roku, po
przeniesieniu zbiorów do nowej siedziby w Zamku, systematycznie opracowywała
nowe nabytki. W archiwum gromadzi się od tej pory dokumentację z badań terenowych i opracowań gabinetowych.
Pracownia konserwacji – początkowo o profilu ogólnym – powstała w 1948
roku. Prowadził ją wówczas gliwicki artysta Władysław Ukleja. Z ogromnym poświęceniem podjął się ratowania zagrożonych zniszczeniem muzealiów. Trzeba jednak

Ryc. 60. Archiwalna dokumentacja
przedwojennych zbiorów znajdujących się
w Muzeum w Gliwicach

Ryc. 61. Sposób dokumentowania
zabytków w terenowej księdze
inwentarzowej, Groszowice, 1929

nadmienić, że zabytki archeologiczne sporadycznie pojawiały się wśród konserwowanych przedmiotów. Dopiero zabiegom Anny Stankiewicz-Węgrzykowej zawdzięcza się powołanie w 1961 roku skromnie wyposażonej, ale już osobnej, pracowni konserwacji zabytków archeologicznych. Prowadziła ją laborantka Ingeborga
Wrzołek (wyszkolona przez Teodora Kubiczka). Początkowo sklejała i rekonstruowała
ceramikę, a po zakupieniu niezbędnej aparatury rozpoczęła konserwację przedmiotów metalowych pochodzących z wykopalisk. Pod koniec 1972 roku w pracowni
zatrudniono laborantkę – chemika Ryszardę Rydz-Mazur (1972–1979). Przeprowadzono gruntowną modernizację. Zbudowano dygestorium do prac typu chemicznego, zakupiono brakujące urządzenia i aparaturę. Niestety, ten wzorcowy model
trwał do roku 1979, kiedy R. Rydz-Mazur zrezygnowała z pracy. I znów Ingeborga
Wrzołek jednoosobowo obsługiwała Dział Archeologii, Historii, Etnografii i Sztuki.
Pogorszyła się też sytuacja lokalowa i dopiero w 1991 roku (staraniem nowego
dyrektora Muzeum mgr Danuty Skałuby) pracownia otrzymała odpowiednie, prze-
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stronne pomieszczenie. Obecnie przeprowadza się na miejscu jedynie konserwację
ceramiki, konserwację innych zabytków zleca się wyspecjalizowanym pracowniom
zewnętrznym.
W 1959 roku, po uzyskaniu osobnego magazynu w pomieszczeniach strychowych, zdeponowano tam całość zbiorów. Aktualnie muzealia wypełniają całkowicie
przestrzeń pomieszczenia i możliwości magazynowania wydają się wyczerpane.

Głubczyce
Dział Archeologii posiada 4 magazyny, o łącznej powierzchni ok. 120 m2, i archiwum, które jest obecnie organizowane.

Katowice
Dział Archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach gromadzi dokumentację
z prowadzonych przez siebie prac archeologicznych – opracowania gabinetowe
i dokumentacja terenowa. Posiada zbiór map.
Dział nie posiada pracowni konserwacji zabytków archeologicznych. Sklejaniem i rekonstrukcją naczyń zajmuje się Agata Sady. Przedmioty metalowe oddawane są do konserwacji pracowni specjalistycznej w Wieliczce. Ze względu na
niewielką powierzchnię magazynową ogranicza się przyjmowanie materiałów niepochodzących z własnych badań.

Kluczbork
W archiwum Działu Archeologii Muzeum w Kluczborku przechowywana jest
dokumentacja z własnych badań i przekazów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W Muzeum od lat sześćdziesiątych zatrudniane były osoby przyuczone
do prac konserwacyjnych, głównie ceramiki. W magazynie przechowuje się zbiory
archeologiczne (ryc. 62).

Ryc. 62. Fragment ekspozycji czasowej
Sekrety muzealnych magazynów, Kluczbork,
1999

Nysa
W archiwum Działu Archeologii Muzeum w Nysie gromadzi się dokumentację
z własnych badań archeologicznych oraz odpisy z archiwum Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące regionu nyskiego. Dział Archeologii
nie posiada pracowni konserwatorskiej. Archeolog sam zajmuje się wyklejaniem
ceramiki i konserwacją wyrobów skórzanych. Wyselekcjonowane przedmioty z innych materiałów organicznych, a także metalowe oddawane są do konserwacji
w innych placówkach. Do 2007 roku potrzeby konserwacji w dużym zakresie zaspokajał Wydział Konserwacji Zabytków przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Nysie (obecnie w likwidacji).
Kiedy w 1984 roku muzeum przeniesiono do Pałacu Biskupiego, nastąpiło
polepszenie warunków magazynowania zbiorów. Trudno jednak określić je jako
optymalne. Cały dział (biuro i magazyny) mieści się w trzech pomieszczeniach na
ogólnej powierzchni ok. 100 m2. Część zabytków późnośredniowiecznych ulokowano na strychu, gdzie nie ma możliwości stabilizowania temperatury i wilgotności.
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Olesno
Dział Archeologii Oleskiego Muzeum Regionalnego dysponuje jednym pomieszczeniem magazynowym na zabytki archeologiczne całkowicie wypełnionym
zbiorami z badań własnych i przekazywanych przez opolskiego Konserwatora
Wojewódzkiego. Nie posiada pracowni konserwacji zabytków archeologicznych.
Dokumentacja dotycząca zabytków i badań, w trakcie których pozyskano zbiory,
znajduje się na miejscu.

Opole

Ryc. 63. Badania wykopaliskowe
na cmentarzysku kultury łużyckiej
w Kietrzu, 1939

Archiwum Działu Archeologii w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wraz
z materiałami z rewindykacji przejęło 3683 klisze fotograficzne stanowiące w większości dokumentację z badań na Opolszczyźnie. Niejednokrotnie stanowiły one
jedyne źródło poznania stanowisk badanych tu przed wojną przez Muzeum w Raciborzu. W latach 1964–1965 Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk przekazało do
Działu 100 stron maszynopisu (dokumentacja z dawnego Urzędu Konserwatorskiego w Raciborzu) dotyczących stanowisk w województwie opolskim (ryc. 63–65).
W 1974 roku Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przekazało część swojego przedwojennego archiwum z powiatów: grodkowskiego, kluczborskiego, kozielskiego,
krapkowickiego, niemodlińskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego,
strzeleckiego. W 1987 roku pozyskano z Muzeum w Raciborzu, w zamian za kserokopie, przedwojenną dokumentacyjne byłego powiatu głubczyckiego. W archiwum gromadzona jest na bieżąco dokumentacja z badań terenowych i opracowania naukowe materiału zabytkowego.

Ryc. 64. Księga Inwentarzowa 1928–1930.
Strona z wpisem z 1928 r. dotyczącym
zabytków z miejscowości Rozumice,
Kozłówki, Dzbańce
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Ryc. 65. Artykuł 3000 lat temu na Górnym
Śląsku, w „Oberschlesische Volkstimme” 1937,
nr 164

W 1963 roku zaczęła działać Pracownia Konserwacji, którą prowadziła Agnieszka Klyszcz. Zajmowała się konserwacją ceramiki, przedmiotów metalowych, drewnianych i skórzanych. Po jej odejściu na emeryturę wprawdzie zatrudniano w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pracowników, których przyuczano do
zawodu, jednak pracowali oni krótko i nie udało się utrzymać istnienia pracowni.
Potem niezbędną konserwację zabytków metalowych zlecano okresowo pracowni
przy Instytucie Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu oraz w Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Głogowie. W 2005 roku rozpoczęto realizację stałego
programu konserwacji i rekonserwacji zabytków metalowych w Pracowni Konserwacji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.
W 1955 roku zbiory archeologiczne przewieziono do pomieszczeń przy ul.
Barlickiego. Uporządkowano je według powiatów i miejscowości. W 1970 roku,
w związku z wyburzeniem budynku, przewieziono je do pomieszczenia zastępczego – budynku przedwojennej restauracji na wyspie Bolko. W 1984 roku zbiory po
raz kolejny przemieszczono do zabytkowego budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Opolu. Nieogrzewane pomieszczenia o dużej wilgotności nie spełniały norm wymaganych co do magazynów muzealnych. Źle oświetlone uniemożliwiały opracowywanie zbiorów na miejscu. W 1995 roku w związku z katastrofalnym stanem stropów
muzealia tymczasowo umieszczono w dwóch pomieszczeniach wystawienniczych
w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny (Oddział MŚO). Ten prowizoryczny stan trwał dziesięć lat. W 2005 roku część muzealiów (zbiory poniemieckie)
umieszczono w wyremontowanych piwnicach tegoż muzeum, a nabytki powojenne i tzw. wydzielone w wydzierżawionych pomieszczeniach magazynowych przy
ul. Oleskiej w Opolu.
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Prudnik
Dział Archeologii Muzeum Ziemi Prudnickiej oprócz materiałów z własnych
badań przyjmował zabytki z badań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Posiada magazyn zbiorów archeologicznych i dokumentację zbiorów z prowadzonych
badań. Nie posiada pracowni konserwacji zabytków archeologicznych.

Racibórz
W archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu znajduje się kopia dokumentacji przedwojennej związanej z regionem. Na bieżąco gromadzi się dokumentację z badań terenowych oraz opracowania gabinetowe. Dział Archeologii
nigdy nie posiadał pracowni konserwacji. Mycie materiału, proste wyklejania ceramiki wykonywali i wykonują do dziś sami archeolodzy. Jedynie wyselekcjonowane
zabytki specjalne oddawane są do konserwacji w pracowniach Krakowa, Wrocławia
i Bytomia. Zabytki umieszczone są w 6 niewielkich pomieszczeniach magazynowych. Cztery z nich znajdują się w budynku administracyjnym, jedno w piwnicach
budynku mieszczącego ekspozycje i ostatnie wygospodarowano w wolno stojącej
wiacie.

Wodzisław Śląski
Dział Archeologii Muzeum w Wodzisławiu Śląskim gromadzi dokumentację
z prowadzonych przez siebie prac archeologicznych – opracowania gabinetowe
i dokumentację terenową. Zbiera także informacje o archeologii w regionie. Muzeum nie posiada pracowni konserwatorskiej. Skomplikowane wyklejanie i rekonstrukcja ceramiki, jak i konserwacja przedmiotów żelaznych zlecana jest Muzeum
Górnośląskiemu w Bytomiu oraz pracowni we Wrocławiu. Magazyny zajmują trzy
pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 80 m².

Popularyzacja – wystawiennictwo – edukacja

Ryc. 66. Projekt planszy do wystawy
objazdowej z 1952 roku przygotowanej
przez muzeum bytomskie

Ryc. 67. Plansza informująca o sposobie
postępowania w przypadku odkrycia
zabytków archeologicznych, 1952

Wystawiennictwo archeologiczne jest przekazem informacji naukowej, w której dominuje aspekt historyczny. Sama wystawa jest najczęściej efektem wielomiesięcznych, zespołowych prac. Otwarcie ekspozycji poprzedza etap tworzenia koncepcji i opracowanie szczegółowego scenariusza. Wystawa jest rodzajem tworu
łączącego elementy architektury, plastyki i języka. Prezentowane eksponaty (nie
tylko oryginały, ale też kopie i rekonstrukcje) z rzadka pokazywane są z uwagi na
ich wartość artystyczną czy estetyczną. Stanowią najczęściej element ukazywanego problemu lub zjawiska, są jednak najważniejszym jej składnikiem. Eksponaty
opatrzone odpowiednimi podpisami mogą wywoływać określone emocje, skłaniać do refleksji nad dziejami oglądanego przedmiotu, ludzi, którzy byli niegdyś
jego właścicielami czy użytkownikami. Nowe formy wystawiennicze miały w swoim założeniu dydaktyzm. Wystawy, zwłaszcza stałe, stawały się odpowiednikiem
podręcznika. Były też wielokrotnie modernizowane i chodziło głównie o uzupełnienia merytoryczne odpowiadające postępowi wiedzy i metodologii wystawienniczej. Kiedy zwiedzający przychodzi na wystawę bez odpowiedniej wiedzy
merytorycznej, jest całkowicie zdany na sposób, w jakim zostają mu przekazane
treści. Tendencyjne interpretacje (tak często wykorzystywane przez ideologów)
mogą mieć niszczący wpływ na tworzenie się światopoglądu. Archeologię chętnie wykorzystywano jako środek popularyzujący określone idee polityczne. Wystawiennictwo stanowiło tu instrument w polityce prowadzonej przez Państwo.
Po 1945 roku priorytetem było wykazanie prasłowiańskiego rodowodu tzw. ziem
odzyskanych. Organizowano więc ekspozycje stałe, czasowe i objazdowe, które
miały czynić wiarygodną tę tezę, nie do końca licząc się z kontekstem historyczno-kulturowym (ryc. 66 i 67). W latach sześćdziesiątych w ramach obchodów tysiąclecia powstania państwa polskiego wysunięto na czoło badania nad
jego początkami. Kolejną okazją aktywizacji wystawienniczej było dwudziesto-,
trzydziesto- i czterdziestolecie powstania PRL. W latach siedemdziesiątych podjęto działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego pod hasłem „Pomniki
kultury – źródłem świadomości narodu”. Inicjatywa ta zaowocowała szeregiem
wystaw czasowych. Przede wszystkim dbano o to, aby było jak najwięcej wystaw
stałych, uważając słusznie, że taka forma eksponowania zbiorów jest podstawą
odbioru wiedzy ułatwiającą wiele innych form edukacji. Wystawy stałe prezentują najcenniejsze zabytki, które znajdują się w posiadaniu poszczególnych placówek. Obecnie młodzież wychowana na nowych technologiach komputerowych
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oczekuje nowoczesnego sposobu kontaktu z zabytkiem. Niewystarczająca jest
już forma prezentacji ich „za szklaną szybą”. Stworzenie ożywionych przestrzeni
wystawienniczych i elementów interaktywnych podnosi ich atrakcyjność, podobnie jak tworzenie wirtualnego kontekstu dokumentacyjnego poprzez animowane
rekonstrukcje warunków występowania poszczególnych przedmiotów. Zmienia
się odczuwanie fizyczności zjawisk i obiektów, powstają nawet wirtualne muzea
– mówi się o „nowej narracji” różnymi metodami i środkami.
Szeroko rozumianej działalności popularyzatorskiej służyła zawsze edukacja.
Bliski kontakt ze społeczeństwem jest warunkiem koniecznym zachowania dziedzictwa kulturowego (ryc. 68). Od 1951 roku powoływano w muzeach specjalne
działy naukowo-oświatowe, których pracownicy organizowali ten rodzaj działalności. Pod hasłem „Muzea uniwersytetami kultury” prowadzono wykłady i akcje popularyzujące wiedzę o archeologii. Przykładowo, Muzeum w Gliwicach w latach
1962–1981 prowadziło Uniwersytet Kultury, zapraszając do współpracy wybitnych
wykładowców, takich jak: Aleksander Gieysztor, Stanisław Lorentz, Karol Estreicher,
Wiktor Zin. W Bytomiu szkolono instruktorów PTTK. W latach siedemdziesiątych
prowadzono wykłady dla Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowo-Nizinnych.
Organizowano spotkania o charakterze szkoleniowym ze społecznymi opiekunami
zabytków, rekrutującymi się z różnych środowisk zawodowych. Współpracowano
z młodzieżą zrzeszoną w szkolnych kołach przyjaciół muzeum. Ciekawe inicjatywy podejmowali pracownicy Muzeum w Raciborzu. W ramach praktyk uczniowie

Ryc. 68. Józef Wendt z młodzieżą z Kółka
Historyków w Liceum Ogólnokształcącym
w Kluczborku w 1968 r.

Ryc. 69. Jarmark średniowieczny
zorganizowany przez muzeum
w Bielsku-Białej

Ryc. 70. Wykład prezentujący wyniki badań
archeologicznych prowadzonych
w centrum Bytomia, 2011
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Ryc. 71. Imprezy edukacyjne poświęcone
kulturze średniowiecza zorganizowane
przez pracowników Fundacji „Zamek
Chudów” oraz ludzi angażujących się
w inicjatywy społeczne

opolskiego Liceum Plastycznego poznawali zasady rysunkowej dokumentacji zabytków archeologicznych. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu
brali czynny udział w pracach wykopaliskowych w Samborowicach. Do podobnych
prac włączana była młodzież z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich.
Upowszechnianiu wiedzy o archeologii służą popularne obecnie lekcje muzealne,
warsztaty, konkursy i pikniki. Prowadzi się sprzedaż wydawnictw, coraz bardziej
wzbogacając ofertę dla różnych grup wiekowych. Częstą formą popularyzowania
były i są odczyty wygłaszane w szkołach i różnych towarzystwach. Temu celowi
służą też ekspozycje wokół prac wykopaliskowych. Pracownicy muzeów czynnie
uczestniczyli w akcjach zorganizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych, takich jak np. „Dni Archeologii”. Ważną rolę odgrywają
artykuły i komunikaty umieszczane w lokalnej prasie, a także audycje i wywiady
w radiu i telewizji. Idąc z duchem czasu, współczesne muzeum stara się sprostać oczekiwaniom zwiedzających (ryc. 70). Ostatnio bardzo popularne są imprezy
o wyjątkowym charakterze, takie jak „Noce Muzealne”, „Średniowieczne Jarmarki”.
Muzeum w Bielsku jest organizatorem corocznej edycji imprezy historycznej pod
nazwą „Średniowieczny Jarmark Świętojański” (ryc. 69). Organizuje festyny na grodzisku w Starym Bielsku. Popularnością cieszą się też imprezy organizowane na
zamku w Chudowie (ryc. 71). Pokaz dawnych technik walki i turnieje rycerskie budzą wiele emocji.
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Najważniejsze wystawy
Bielsko-Biała
Stała ekspozycja archeologiczna w Muzeum w Bielsku-Białej obrazuje prehistoryczne dzieje Podbeskidzia, osadnictwo średniowieczne w okolicach Bielska,
a także początki miasta i zamku w Bielsku. W muzeum prezentowane też były
wystawy czasowe, takie jak: Z przeszłości zamku w Bielsku (1992), Starożytny Egipt
– życie codzienne (1994), Hieroglify – święte znaki Egiptu (2002) i Człowiek prehistoryczny – bogowie, grobowce, wierzenia (2004). Pracownicy Działu są współautorami
lub autorami scenariuszy wielu wystaw poświęconych pradziejom oraz dziejom
średniowiecznym regionu i miasta Bielska (ryc. 72)

Ryc. 72. Ekspozycja czasowa Człowiek
prahistoryczny – bogowie, grobowce,
wierzenia w Muzeum w Bielsku-Białej, 2005

Bytom
Pierwszą stałą wystawę zorganizował w 1947 roku w Bytomiu Teodor Kubiczek.
Była skromna i dość prowizoryczna, ale jako jedyna umożliwiała wgląd w pradzieje Śląska (ryc. 73). Z rozmachem przystąpiono w 1951 roku do tworzenia nowej
poświęconej przeszłości Śląska. Jej założenia opracował dr Bogdan Kostrzewski,
archeolog etatowo związany z ośrodkiem w Poznaniu. Był też autorem scenariusza
i przewodnika. Eksponowano ją do 1960 roku. Po zatrudnieniu w 1951 roku Danuty
Hanulanki bytomski dział przygotował wystawy stałe i objazdowe dla innych placówek muzealnych, które pozbawione były specjalistów mogących sprostać temu
zadaniu. W 1952 roku w zabrzańskim muzeum otwarto wystawę stałą poświęconą
pradziejom. W 1953 roku również Gliwice otrzymały wystawę obrazującą pradzieje
regionu. W 1955 roku J. Szydłowski opracował dla muzeum w Cieszynie scenariusz
wystawy poświęconej tej samej tematyce. Kolejną wystawę stałą Pradzieje Górnego
Śląska otwarto w Bytomiu w 1963 roku (scenariusz E. i J. Szydłowscy). Otwarciu
towarzyszyło wydanie przewodnika. W 1966 roku Małgorzata Wowra przygotowała
tekst, który nagrany na taśmę magnetofonową służył jako przewodnik po wystawie.
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Ryc. 73. Pierwsza wystawa zorganizowana
przez Teodora Kubiczka prezentująca
pradzieje Śląska, Bytom, 1947

Ryc. 74. Pracownicy Działu Archeologii
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
przy jednej z gablot na wystawie
Badania archeologiczne na Górnym Śląsku
w XX-leciu PRL, Bytom, 1965

Ryc. 75. Otwarcie wystawy
W krainie zorzy polarnej, Bytom, 2001

Ryc. 76. Wystawa zorganizowana
we współpracy z Muzeum w Suczawie
(Rumunia) Kultura Cucuteni – sztuka i religia,
Bytom, 2008

Była ona czynna do 1968 roku. Ten sam tytuł nosiła kolejna stała wystawa otwarta
w 1985 roku wg scenariusza Heleny Malinowskiej-Łazarczyk oraz jej zmodernizowane wersje eksponowane z przerwami w latach 1997–2006.
Wystawy czasowe dla placówki macierzystej zaczęto organizować w 1956 roku.
Były to m.in: Średniowieczny Bytom w świetle wykopalisk i Badania terenowe działu
archeologicznego w 1956 roku. W 1960 roku, w czasie obchodów tygodnia Ziem
Zachodnich, otwarto ekspozycję Kultura Śląska za pierwszych Piastów. W 1962 roku
zaprezentowano wyniki badań archeologicznych na wystawie Cmentarzysko w Przeczycach. Część wystaw czasowych związana była z uroczystymi obchodami rocznicowymi. Ich organizowanie niejednokrotnie łączono z badaniami. I tak, w 1965 roku
otwarto wystawę Badania archeologiczne w XX-leciu PRL i w 2004 roku Bytom przed
wiekami, którą przygotowano z okazji obchodów 750-lecia nadania praw miejskich
(ryc. 74). Z innych ekspozycji czasowych na uwagę zasługują: Gotyckie i renesansowe
kafle w Muzeach Górnego Śląska, Obrządek pogrzebowy na Górnym Śląsku, W krainie
zorzy polarnej, Celtowie na Górnym Śląsku i Gliniane skarby (ryc. 75 i 76).

Chudów
W pomieszczeniach zamkowych Muzeum w Chudowie od 2002 roku dostępna jest do zwiedzania ekspozycja stała Zamek w Chudowie w świetle badań
archeologicznych. Jest regularnie aktualizowana i wzbogacana o zabytki pozyskane
w każdym sezonie badawczym. Od 2005 roku stałe miejsce ma także wystawa
Kafle z zamku w Chudowie. Ekspozycje czasowe to głównie wystawy tematyczne,
związane z imprezami edukacyjnymi organizowanymi na zamku (poświęcone broni
i uzbrojeniu, higienie, heraldyce itp.).
Ryc. 77. Fragment pierwszej wystawy
archeologicznej prezentującej w muzeum
w Cieszynie pradzieje Śląska, 1955

Ryc. 78. Fragment wystawy stałej
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
Cieszyn, 2008

Cieszyn
W 1973 roku zaczęto reorganizować ekspozycje i określono profil muzeum
jako muzeum kultury mieszczańskiej (ryc. 77). Dział Archeologii postanowiono
przenieść i jako osobne zagadnienie wyeksponować na Górze Zamkowej. Przewidywano umieszczenie tam wyłącznie zabytków ilustrujących powstanie miasta,
jego rozwój urbanistyczny i kulturę. Od 2002 roku Muzeum Śląska Cieszyńskiego
posiada stałą ekspozycję archeologiczną prezentującą pradzieje od paleolitu po średniowiecze. Eksponaty pochodzą w większości ze Śląska Cieszyńskiego, ale wzbogacają ją też zabytki z innych regionów (ryc. 78). Na wyjątkową uwagę zasługuje
kolekcja ceramiki antycznej. Dział organizuje też wystawy czasowe. I tak, w 2007
roku pokazano ekspozycję Skarby ziemi wydarte autorstwa Zofii Jagosz-Zarzyckiej.
Pokazano tam kopię ołowianej pieczęci z przełomu wieków XII i XIII, wykonanej
w stylu bizantyjskim, znalezioną podczas badań na Górze Zamkowej. Unikatowy
zabytek na skalę światową, jeden z czterech zachowanych do naszych czasów
(oryginał w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie).
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Gliwice
Pierwsza stała ekspozycja pt. Archeologia Ziemi Gliwickiej prezentowana była
w przyziemiach Muzeum przy ul. Dolnych Wałów 8a latach w 1950–1959. Anna
Stankiewicz-Węgrzykowa była autorką scenariusza wystawy stałej eksponowanej
od 1960 roku (przez 3 lata) w nowej siedzibie w Zamku Piastowskim. Nosiła ona tytuł Pradzieje Ziemi Gliwickiej. W 1966 roku wraz z Wandą Hrebendową przygotowała
scenariusz do części archeologicznej wystawy Ziemia gliwicka od zarania dziejów do
czasów współczesnych eksponowanej w latach 1966–1975 (ryc. 79 i 80). Do drugiej
z wystaw opracowała też przewodnik. W 1963 roku, gdy utworzona została filia
gliwickiego Muzeum na Zamku w Toszku, A. Węgrzykowa przygotowała ekspozycję
Pradzieje Toszka i okolicy, która była czynna do 1976 roku, kiedy to zlikwidowano
zamkowe muzeum. W 1988 roku muzeum gliwickie świętowało otwarcie kolejnej
wystawy Pradzieje Regionu Gliwickiego prezentowanej do 2007 roku. Autorką scenariusza była Halina Wojciechowska. We wrześniu 2008 roku otwarto nową wystawę
stałą poświęconą temu zagadnieniu wg scenariusza Moniki Michnik. Na wystawach
czasowych prezentowano wyniki badań wykopaliskowych (zarówno z Gliwic, jak
i regionu), przygotowywano także czasowe wystawy problemowe. Duże zainteresowanie budziły takie wystawy, jak: Muzeum w służbie społeczeństwa (część archeologiczna), (1965), Polskość Śląska w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
(1966/1967), Exlibris archeologiczny (1968), Tematy archeologiczne w plastyce (1969),
Kultura łużycka w powiecie gliwickim (1971), Gródki rycerskie w powiecie gliwickim
(1973), Najstarsze miasta na Śląsku (1980), Ceramika gliwickiej starówki (1981), Na północ od imperium rzymskiego. Kultura przeworska od II w. p.n.e. do V w. n.e. (1997), Życie
codzienne w miastach średniowiecznych na Górnym Śląsku (2003). Do połowy lat
siedemdziesiątych Anna Węgrzykowa przygotowywała też ekspozycje objazdowe
popularyzujące wiedzę o archeologii. Wygłosiła setki odczytów i pogadanek dotyczących pradziejów Polski i Śląska, przeprowadziła wiele lekcji muzealnych. Rozwijała szeroko zakrojoną współpracę z organizacjami społecznymi oraz towarzystwami
naukowymi i kulturalnymi. Jej dzieło podjęła i kontynuowała H. Wojciechowska,
a obecnie na polu tym aktywni są Monika Michnik i Radosław Zdaniewicz (ryc. 81).

Ryc. 80. Wystawa Cmentarzysko kultury łużyckiej
w Świbiu, Gliwice, 1964

Ryc. 79. Fragment wystawy czasowej
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Świbiu,
Gliwice, 1964

Ryc. 81. Zrekonstruowany szkielet mamuta
na ekspozycji stałej w muzeum gliwickim,
2007

337

Katowice
Ze względu na brak możliwości zrealizowania wystawy stałej pracownicy Muzeum Śląskiego w Katowicach od lat przygotowują duże wystawy czasowe. Szczególnym echem odbiła się wystawa przygotowana przez dr Renatę Abłamowicz
Koczownicy Ukrainy. Złoto stepów (1996). Otrzymała ona główną nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze
wydarzenie muzealne. Inne wystawy przygotowane przez tę autorkę to: Ze świata
dinozaurów (1993), Dawne wieki w rysunkach Andrzeja Mleczki (1995), Człowiek i kosmos (1999), Galeria sztuki jaskini (2005). Małgorzata Kurgan-Przybylska jest autorką
ciekawej wystawy Świat kobiety. Świat mężczyzny (2007) (ryc. 82–85).

Ryc. 82. Rysunek Andrzeja Mleczki
z katalogu wystawy Dawno i nieprawda,
Katowice, 1995

Ryc. 83. Fragment wystawy Koczownicy Ukrainy. Złoto stepu, Katowice, 1996

Ryc. 84. Fragment ekspozycji w Muzeum Śląskim Galeria sztuki w jaskini, 2005

Kluczbork

Ryc. 85. Wystawa Świat kobiety.
Świat mężczyzny, Katowice, 2007/2008

W Muzeum w Kluczborku prezentowano wystawy Chrońmy zabytki archeologiczne (1968–1970), Badania i wyniki prac terenowych (1971), Wykopaliska na cmentarzysku pradziejowym w Ciecierzynie (1977), Z przeszłości Kluczborka (1998–1999)
i Co kryje ziemia? Badania archeologiczne Muzeum (2004).
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Głubczyce
W sali wystawienniczej zgromadzonych jest kilkaset eksponatów obrazujących
historię tych ziem oraz materiały, które wykopano podczas odbudowy ratusza.

Nysa
Muzeum w Nysie po serii wystaw stałych i czasowych udostępniło w 2007
roku wystawę, którą aktualnie można oglądać w pomieszczeniach pałacowych (wg
scenariusza M. Krawczyka). Powstawała etapami i obecnie zajmuje dwa pomieszczenia. W pierwszym eksponowane są zabytki ukazujące pradzieje ziemi nyskiej
od paleolitu po wczesne średniowiecze. Tytuł części drugiej Nysa w świetle badań
archeologicznych określa jej merytoryczny charakter. Ukazana jest tam kultura materialna średniowiecza i wczesnej nowożytności (ryc. 86).

Olesno
Aktualnie prezentowana jest wystawa stała poświęcona ziemi oleskiej, którą
otwiera część archeologiczna Pradzieje Ziemi Oleskiej. Dział archeologii posiada zabytki z badań archeologicznych przeprowadzonych w powiecie oleskim na stanowiskach w Kościeliskach, Oleśnie-Walcach i Starych Karmonkach (ryc. 87).

Ryc. 86. Fragment wystawy stałej
Nysa w świetle badań archeologicznych

Opole
W Muzeum Śląska Opolskiego pierwszą wystawę otwarto 1 września 1946
roku. Eksponowano na niej 540 zabytków i kopii. Przetrwała w niezmienionej formie
do 1954 roku, kiedy zastąpiła ją wystawa zorganizowana przez Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pt. Miasto Opole w X–XIII wieku w świetle wykopalisk wg scenariusza Włodzimierza Hołubowicza. Prezentowano ją do 1959 roku. W styczniu 1960
roku otwarto nową pt. Pradzieje Śląska Opolskiego, wg scenariusza Rudolfa Jamki.
W czerwcu 1965 roku została zlikwidowana, ale już we wrześniu otwarto nową pt.
Badania na Opolszczyźnie w XX PRL przygotowaną przez Lucynę Szadkowską i Danutę Woźniak. W 1974 roku udostępniono kolejną wystawę – Słowiański rodowód
Opolszczyzny. Prezentowano na niej zabytki od kultury łużyckiej do wczesnego
średniowiecza. W 1978 roku, z okazji XXX-lecia badań na Ostrówku, Bogusław Gediga opracował scenariusz wystawy Ostrówek w wiekach X–XII. Otwarcie połączono
z sesją naukową poświęconą wynikom badań oraz problemowi zagospodarowania
terenu wykopalisk. W 1991 roku otwarto kolejną wystawę stałą Pradzieje Opolszczyzny, wg scenariusza: Elwiry Holc, Barbary Jarosz i Ewy Matuszczyk (ryc. 89). W 1993
roku udostępniono dużą wystawę stałą Opole – gród, miasto, stolica regionu, której
pierwsza część dotyczyła grodu na Ostrówku (B. Gediga) (ryc. 90). Obie wystawy
zlikwidowano w czerwcu 2007 roku, aby otworzyć je w nowej aranżacji i według
nowego scenariusza w latach 2009 i 2010 (ryc. 91 i 92).
Pracownicy działu przygotowywali również ekspozycje dla innych placówek
muzealnych. Modne były swojego czasu wystawy objazdowe. W 1948 roku w gmachu Dyrekcji Kolei we Wrocławiu prezentowano wystawę Opole 1945–1948. W 1955
roku w Łubnianach pokazano wystawę o ochronie zabytków archeologicznych.
W 1959 roku otwarto w Kluczborku wystawę poświęconą pradziejom powiatu

Ryc. 87. Fragment wystawy stałej
poświęconej pradziejom Olesna i okolic,
Olesno, 2008

Ryc. 88. Kącik archeologiczny w Liceum
Ogólnokształcącym w Dobrzeniu Wielkim,
1965

Ryc. 89. Fragment wystawy stałej
poświęconej pradziejom w Muzeum Śląska
Opolskiego, Opole, 1992
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Ryc. 90. Ekspozycja Na Ostrówku
w Opolu, 1993

Ryc. 91. Stała wystawa archeologicznohistoryczna Opole – gród, miasto,
stolica regionu w nowej aranżacji,
Opole, 2010

Ryc. 92. Stała wystawa archeologiczna
Pradzieje i wczesne średniowiecze
Opolszczyzny, Opole, 2009
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kluczborskiego. W 1960 roku w Oleśnie przygotowano wystawę ukazującą najdawniejsze dzieje regionu. W 1961 roku, wspólnie z Instytutem Śląskim w Opolu, przygotowano wystawę pt. Związek Górnego Śląska z Małopolską i Wielkopolską
w pradziejach i wczesnym średniowieczu eksponowaną następnie w wielu muzeach
Opolszczyzny. W 1966 roku w Ostrawie prezentowano wystawę Wczesnopolskie
miasto na Ostrówku w Opolu. Pokazano ją też w Muzeum w Hradcu pod Opawą.
W 1969 roku opracowano scenariusz wystawy objazdowej Archeologia na Opolszczyźnie w XXV-leciu Polski Ludowej. W latach 1976–1977 kolejną pt. Wierzenia najstarszej ludności Opolszczyzny.
W różnych miejscach prezentowano też niewielkie „wystawki oświatowe” bądź
tzw. kąciki archeologiczne urządzane przeważnie w szkołach. W 1976 roku eksponowano w biurowcu dyrekcji Elektrowni Opole wystawę Przemysł a archeologia.
Pokazano tam zabytki pochodzące z badań ratowniczych na budowie elektrowni.
W 1997 roku wykorzystano ten sam pomysł i zorganizowano kolejną pod nazwą
Zanim powstała elektrownia.
Ekspozycje czasowe przygotowywano też dla placówki macierzystej. Z ważniejszych wymienić należy: Celtowie na Górnym Śląsku (1984), Skarby (1994), Piękno
wyrobów rzymskich oraz wystawy interdyscyplinarne: Łowy, połowy, natura i tradycja i O zepsuciach w ogólności (ryc. 93). Ta ostatnia dotyczyła higieny, lecznictwa
tradycyjnego i medycyny. W 2004 roku wspólnie z Działem Archeologii Muzeum
w Nysie zorganizowano wystawę Średniowieczne miasta śląskie w świetle badań archeologicznych.

Ryc. 93. Skarb importowanych z Italii
przedmiotów brązowych
(550–400 przed Chr.) znaleziony
w Woskowicach Małych, 1994

Prudnik
Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku zorganizowało w latach 1968–1970 wystawę Pradzieje Ziemi Prudnickiej. Obecnie w przygotowaniu jest ekspozycja związana z realizacją projektu ukazującego człowieka na tle przemian środowiskowych
w rejonie Gór Opawskich.

Racibórz
W 1948 roku, z okazji otwarcia Muzeum w Raciborzu, zorganizowano małą
wystawę prezentującą zbiory egipskie. Pierwszą wystawę stałą, noszącą tytuł Ziemia Raciborska w pradziejach, przygotowała Helena Nejowa w 1965 roku (ryc. 94).
Cztery lata później udostępniła kolejną Kultura materialna wczesnośredniowiecznego
Raciborza (ryc. 95). Na otwarcie nowego budynku przy ul. Gimnazjalnej 1 Dział
przygotował trzy wystawy: W królestwie Ozyrysa autorstwa Marka Rapnickiego,
Śladami człowieka prahistorycznego wg scenariusza Urszuli Fludzińskiej oraz przygotowaną przez Krystynę Kozłowską wystawę prezentującą zabytki z terenu miasta
pt. Z dziejów Raciborza (ryc. 96). Nie obyło się też bez udziału archeologii w wystawach rocznicowych. Do ciekawszych wydarzeń należała wystawa Śniła mi się Odra,
mająca dać początek planowanemu Muzeum Odry. Miało ono mieć siedzibę na
Zamku w Raciborzu.

Ryc. 94. Fragment wystawy Cmentarzysko
kultury łużyckiej w Samborowicach,
Racibórz, 1978

Ryc. 95. Wystawa w prezbiterium kościoła
dominikanek Odkrycia w kościele
dominikanek, Racibórz

Ryc. 96. Fragment wystawy stałej W domu Ozyrysa eksponowanej w muzeum w Raciborzu
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Skoczów
Od stycznia 2008 roku w Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie (filia Muzeum
Śląska Cieszyńskiego) otwarta jest wystawa stała Pradzieje i średniowiecze Skoczowa
i okolic. Na przełomie lat 2007 i 2008 prezentowano wystawę Gródek rycerski w Kowalach (W. Kuś, Z. Jagosz-Zarzycka).

Wodzisław Śląski

Ryc. 97. Fragment wystawy przygotowanej
z okazji 750-lecia nadania praw miejskich
Karty z przeszłości miasta,
Wodzisław Śląski, 2007

W Muzeum w Wodzisławiu prezentowane są trzy wystawy stałe noszące tytuły:
Pradzieje ziemi rybnicko-wodzisławskiej, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Lubomi
oraz Wodzisław w średniowieczu i czasach późniejszych. Organizowane wcześniej wystawy czasowe związane były ściśle z przeszłością miasta. Były to Życie codzienne
w Wodzisławiu Śląskim w średniowieczu i czasach późniejszych (2001), Karty z przeszłości miasta. 750-lecie Wodzisławia Śląskiego i Święty Wawrzyniec. Patron Wodzisławia
Śląskiego (2007) (ryc. 97).

Działalność wydawnicza i biblioteki muzealne
Publikacje są niezbędnym produktem finalnym wszystkich działań naukowych.
Bez rzetelnych opracowań wyników badań i ich publikacji nie osiąga się zamierzonego celu. Publikowanie jest warunkiem koniecznym wymiany wiedzy i doświadczeń. Nie sposób przedstawić w tym miejscu publikacji składających się na
dorobek górnośląskich archeologów, można jedynie zasygnalizować ich obecność.
Po raz pierwszy sprawozdania z prac działów archeologii rozpoczęto publikować
w wydawanym przez Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu czasopiśmie „Silesia
Antiqua”. W tomie pierwszym znalazły się zbiorcze zestawienia za lata 1945–1957.
W kolejnych zamieszczały sprawozdania działy archeologiczne z Bytomia, Opola,
Gliwic (później i Katowic). Sprawozdania i artykuły problemowe zamieszczano także
w latach 1956–1973 w „Biuletynie Śląskiego Instytutu Naukowego”, a także w „Opolskim Informatorze Konserwatorskim”, „Studiach i Materiałach z Dziejów Śląska” wydawanych przez Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. Publikowano na łamach
„Śląskich Prac Prahistorycznych”, Prac Naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Zarania Śląskiego”, w „Ziemi Śląskiej”, „Silesii Superior”, „Archeologii Śląska”. Od
1994 roku sprawozdania i obszerniejsze rozprawy publikowane są w wydawanych
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przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (pierwotna nazwa:
Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska) Badaniach archeologicznych
na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych. Publikowano też w „Sprawozdaniach
Archeologicznych“, „Wiadomościach Archeologicznych”, „Kwartalniku Historii Kultury
Materialnej”, „Materiałach Starożytnych”, „Acta Archaeologica Carpathica”, „Archeologia Polona”, „Przeglądzie Archeologicznym”, „Z otchłani wieków”, „Archeologii Polski”,
„Ochronie Zabytków”, „Zeszytach Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych”,
„Informatorze Archeologicznym”.
W związku ze wzrostem liczby opracowań naukowych powstała konieczność
tworzenia w muzeach własnych periodyków. Zapewniły one możliwość większej
promocji dokonań i popularyzację zbiorów. Własne wydawnictwa animowały wymianę czasopism krajowych i zagranicznych. I tak, na Górnym Śląsku jako pierwsze
swój rocznik zaczęło wydawać w 1962 roku Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. W latach 1964–1972 wydawano tu też „Komunikaty Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”. Roczniki ukazują się do dzisiaj, choć nie co roku. W 1963 roku Muzeum Śląska
Opolskiego rozpoczęło wydawanie „Opolskiego Rocznika Muzealnego”. W tym samym roku, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Gliwickiej i ówczesnego dyrektora Muzeum Ludwika Dubiela, zaczęto wydawać „Zeszyty Gliwickie”. Ukazywały
się one do roku 1980. Oprócz rocznika rozpoczęto druk serii popularnonaukowej
pt. „Biblioteka Wiedzy o Regionie”. Inicjatywę wydania „Rocznika Muzeum w Gliwicach” podjął w 1984 roku dr Włodzimierz Błaszczyk, dyrektor Muzeum, zamierzając
wydać pierwszy tom w 40. rocznicę działalności w PRL. Z przyczyn obiektywnych
ukazał się on dopiero w 1988 roku. Rocznik jest wydawany do dzisiaj. Muzeum
w Bielsku-Białej wydaje „Bielsko-Bialskie Studia Muzealne”. We wszystkich wydanych
dotychczas czterech tomach ukazały się artykuły o tematyce archeologicznej. Muzeum Śląskie w Katowicach w 1989 roku rozpoczęło wydawanie „Śląskich Prac
Prahistorycznych”. Do 2008 roku ukazało się 6 tomów. Muzeum w Nysie dopiero
w 2008 roku rozpoczęło wydawanie „Nyskich Szkiców Muzealnych”. We wszystkich
placówkach wydawane są też na bieżąco przewodniki po wystawach i drobne
opracowania tematyczne związane z bieżącą działalnością (ryc. 98).
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Ryc. 98. Okładki wydawnictw

Ważną rolę w pracy naukowej placówek odgrywa własny księgozbiór. Gromadzenie wszelkich fachowych wydawnictw zwartych i czasopism jest warunkiem
koniecznym utrzymania właściwego poziomu pracy. Naukowe biblioteki, wyodrębnione w strukturze muzealnej posiadają następujące muzea: Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Śląska
Opolskiego, Muzeum w Nysie, Muzeum w Raciborzu, Muzeum w Bielsku-Białej,
Muzeum w Chorzowie, Muzeum w Głubczycach (ryc. 99 i 100).

Ocena i perspektywy

Ryc. 99. Księgozbiór biblioteki naukowej
w Bytomiu obejmuje ponad 85 tys.
woluminów, 2012

Ryc. 100. Barbara Drobny, kierownik
bytomskiej biblioteki naukowej

Dziś, gdy podsumowujemy to ponad 60-lecie pracy archeologów w muzeach,
powinniśmy zdać sobie sprawę, że w 1945 roku praktycznie od nowa rozpoczynano
tworzenie podstaw dla rozwoju tej dziedziny. Lata Polski Ludowej, mimo trudnych
warunków, znamionował dynamiczny rozwój badań archeologicznych. Istniejące
zbiory wzbogacono, powstało wiele cennych kolekcji. Dokonano wielu nowych
odkryć, których ważność i rangę podkreślają ich opracowania naukowe. Można
by sądzić, że muzealnictwo okrzepło i rozwinęło się. Nie jest to tak jednoznaczne,
zwłaszcza po przemianach zapoczątkowanych w 1989 roku. Mimo zainteresowania
archeologią wśród społeczeństwa, trudno realizować szersze programy współpracy.
W sytuacji, gdy większość działów ma zbyt małą obsadę personalną, nie można
rozwijać wszystkich form działalności objętych statutem. Bezpowrotnie tracone są
szanse na budowanie lokalnych ośrodków wiedzy i życia intelektualnego z udziałem naszej archeologii. Przestały funkcjonować niegdyś prawidłowo działające
społeczne formy opieki nad zabytkami, umożliwiające objęcie archeologicznego
dziedzictwa kulturowego rzeczywistą opieką. Tylko dzięki współpracy z lokalną społecznością możliwe jest zwiększenie świadomości i wrażliwości, która skutkowałaby
ochroną miejscowych zasobów kulturowych. Poprawy nie da się uzyskać bez stworzenia większych zespołów i rozwinięcia bazy technicznej w muzeach (magazyny,
pracownie konserwacji zabytków, biblioteki, sale ekspozycyjne i sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych, nowoczesny sprzęt). Widoczny zanik funkcjonowania
tzw. siatki muzealnej przyczynił się do ustania nadzoru i opieki nad określonymi
terenami. Muzea okręgowe, sprawujące ongiś rolę nadrzędną, rolę tę utraciły. Zaniechano odbywania narad dyrektorów muzeów. Brak jest ośrodka koordynacyjnego.
Wraz z likwidacją zespołu muzealnego czy później Komisji Archeologicznej (które
skupiały głównie archeologów pracujących w muzeach) przestało funkcjonować
żywe forum dyskusyjne muzealników. Nie odbywają się już wizytacyjne spotkania
w muzeach terenowych. Zmniejsza się też skala współpracy w badaniach terenowych. Postępujące roboty ziemne, budowlane, melioracyjne i te związane z szybkim uprzemysłowieniem zmieniły funkcjonowanie działów archeologii. Prawie zupełnie zaniechano prowadzenia badań objętych naukowymi programami. Działy
archeologii pełnią najczęściej funkcje ratowniczo-usługowe (ryc. 101). Ta wygodna
(ze względów finansowych) dla muzeów sytuacja powoduje, że archeolodzy nie
mogą skoncentrować się na pogłębianiu wiedzy, zmierzającej do specjalizacji, a jedynie, w zależności od zapotrzebowania prowadzą prace na stanowiskach zagrożonych zniszczeniem. Tylko 4 archeologów spośród 24 zatrudnionych w muzeach
górnośląskich legitymuje się stopniem naukowym doktora. Cierpią na tym wyniki
badań, gdyż tu konieczna jest praktyka zawodowa, pogłębiana przez dokształcanie. Sytuację w muzeach pogarsza fakt przekazywania czasem nieopracowanych
materiałów z wykopalisk prowadzonych przez różne firmy i osoby prywatne. Bywa,
że mają niekompletną dokumentację. Zdarza się, że zabytki są niewłaściwie lub
w ogóle nie zakonserwowane. Pracownicy działów (z reguły w skromnej obsadzie)
muszą odkładać objęte planem zadania i poświęcać czas pracom konserwatorskim
i inwentaryzacyjno-porządkowym lub akceptować stan permanentnych zaległości. Muzeum w tej sytuacji zaczyna pełnić bardziej funkcję składnicy niż placówki
badawczej o określonej misji i programie. Kryzys pogłębia też zanik entuzjazmu
i inicjatywy wśród muzealników przytłoczonych nadmiarem obowiązków. Poprawa
nie jest możliwa bez ludzi ofiarnych, traktujących archeologię jako życiową pasję
i posłannictwo społeczne.

Perspektywy
Muzea i zatrudnieni w nich pracownicy odgrywają ważną rolę w zachowaniu
ciągłości dziedzictwa, w tym także niematerialnych wartości kultury i nauki.
Obecnie na Górnym Śląsku nie ma żadnej placówki muzealnej, w której moż-
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Ryc. 101. Studnia odkryta w trakcie badań
ratowniczych w Bytomiu na pl. Kościuszki
w 2009 roku

liwe byłoby wypełnianie wszystkich powinności wynikających z misji i zadań statutowych. Rozwiązaniem podstawowych problemów w regionie byłoby powołanie
autonomicznego muzeum archeologicznego, zatrudniającego zespół fachowców
różnej specjalizacji. Byłby to równocześnie ośrodek koordynujący i wspomagający
pracę archeologów zatrudnionych we wszystkich muzeach. Za ideą tą opowiadał
się w przeszłości prof. Jerzy Szydłowski. Jej urzeczywistnienie było bliskie w roku
1971, kiedy to wypracowane były szczegółowe plany stworzenia takiej instytucji
w Cieszynie. Mimo że tamten projekt nie został zrealizowany postulaty nie straciły na aktualności. Muzealnictwo archeologiczne jest rozległą sferą łączącą działalność naukowo-badawczą, konserwatorsko-ochronną z pracą oświatową. Służy
celom upowszechniania wiedzy z dziedziny archeologii niejako w imieniu wszystkich instytucji archeologicznych i posiada największe zasoby kulturowe w postaci
zgromadzonych zbiorów archeologicznych. Autonomiczne muzeum powinno więc
zatrudniać zespół specjalistów. Ze względu na zagęszczenie aglomeracji miejskich
w strefie GOP powinno mieć możliwości wzmocnienia badań w zakresie archeologii historycznej, a także zwiększenia operatywności w zakresie wszelkich prac
terenowych. Celowe byłoby zacieśnienie współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków poprzez lokalizację siedziby inspektorów do spraw archeologicznych w tej placówce. Musiałoby mieć odpowiednie możliwości lokalowe na
wystawy, magazyny, pracownie oraz odpowiednie zaplecze techniczne. Winna być
to placówka dysponująca wyspecjalizowaną pracownią zajmującą się konserwacją
obiektów archeologicznych. Pracownią zapewniającą pomoc w tworzeniu i rozwijaniu podobnych w muzeach terenowych. Ponadto powinien na niej spoczywać
obowiązek prac studialnych, doświadczalnych mających na celu wypracowywanie
doskonalszych metod konserwacji. W sytuacji lawinowo narastającej liczby znalezisk
konieczne jest zastosowanie takiej formy opracowywania i archiwizowania, która
umożliwiłaby szybki dostęp do zbiorów i wszelkiego rodzaju dokumentacji. Winno
posiadać nowoczesną ekspozycję stałą ukazującą pradzieje całego regionu na tle
powiązań z pozostałymi ziemiami. Jedynie nowoczesna placówka będąca w pewnym stopniu instytucją komercyjną, budzącą stałe zainteresowanie społeczeństwa
gwarantuje w przyszłości zachowanie pamięci i materialnych śladów całej ludzkiej
działalności i przetrwanie wspólnego dziedzictwa archeologicznego.
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Tab e l a 1

Muzea samorządowe z działami archeologii
Lp.

Nazwa

Miejscowość

1

Muzeum w Bielsku

2

Muzeum Górnośląskie Bytom

3

Muzeum Śląska
Cieszyńskiego

Cieszyn

1802

1970

1970

4

Muzeum w Gliwicach Gliwice

1905

1945

1957 lub 1958

5

Powiatowe Muzeum
Ziemi Głubczyckiej
Muzeum Śląskie

Głubczyce

2000

—

2008

Katowice

1927

1984

1984

Muzeum im. Jana
Dzierżona
Oddział Muzeum
Śląska Opolskiego
do 1962 roku
Muzeum w Nysie

Kluczbork

1959

—

1959

Nysa

1897

1947

1959

Oleskie Muzeum
Regionalne
Muzeum Śląska
Opolskiego

Olesno

1960

1960

1985–1990

Opole

1900

1945

1947–1948
1948–1950 bez
obsady etatowej
1951–1.11.

6

7

8

9
10

Bielsko-Biala

Rok powstania
Rok powstania Rok reaktywacji
lub reaktywacji działu
muzeum
muzeum
archeologii
1902
1946
1984–1987
1987–1992
bez obsady etatowej
1992–1.01
1909
1945
1945
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Archeolodzy
Eugeniusz Foltyn, 1984–1987
Stanisław Pawłowski, 1992–1995
Bogdan Chorąży, 1993–
Bożena Chorąży, 1992–
Ada Beran, 1945
Teodor Kubiczek (preperator) ,1946–1962
Danuta Hanulanka, 1951–1954
Jerzy Szydłowski, 1955–1973
Elżbieta Szydłowska (Dobrzańska), 1955–1973
Wacław Romiński, 1966–1967
Werner Pierzyna, 1968–1970
Małgorzata Wowra-Płazak, 1964–1970
Liliana Mięsowicz, 1957 –1959
Anna Węgrzykowa, ?–1958
Helena Malinowska-Łazarczyk, 1970–1985
Krzysztof Sobczyk, 1973–1974
Jacek Pierzak,1973–1974, 1976–1978
Wanda Galasińska-Hrebendowa, 1974–1975
Marian Pawliński 1975–
Izabella Wójcik-Kühnel, 1978–
Grażyna Góral, 1981–1987
Dorota Podyma, 1988–
Beata Badura, 2000–
Małgorzata Płazak, 1970–1982
Wiesław Kuś, 1982–2006
Zofia Jagosz-Zarzycka, 2003–
Anna Stankiewicz-Węgrzykowa, 1956–1968
Wanda Hrebenda, 1960–1965
Barbara Płachtowa, 1960
Halina Wojciechowska, 1966–2001
Eugeniusz Tomczak, 1968–1971
Mirosław Furmanek, 1999–2002
Monika Michnik, 2002–
Wojciecha Kułak, 2004–2006
Radosław Zdaniewicz, 2007–
Wiktoria Stangret, 2008–
Jerzy Szydłowski, 1985–1997
Dominik Abłamowicz, 1985–2008
Renata Abłamowicz, 1985–
Małgorzata-Kurgan-Przybylska, 1985–
Roman Pastwiński, 1959–2002
Gertruda Martyniak, 1969–2004
Paweł Rozwód, 2008–2011

Marian Tondera, 1959–1964
Wacław Romiński, 1968–2007
Elina Romińska, 1984–2005
Mariusz Krawczyk, 1992–
Wojciech Łonak, 1974–1992
Jerzy Kozubowski, 1947–1948
Henryk Wiklak, 1954–1956
Danuta Woźniak, 1957–1969
Stefania Kuźniar-Niedźwiedzka, 1957–1959
Lucyna Szafran-Szadkowska, 1958–1978
Jarosław Radkiewicz, 1968–1970, 1982–1984
Wojciech Łonak, 1972–1974
Wojciech Blajer, 1978–1979
Maria Lewek, 1975
Barbara Jarosz, 1977–2003
Klemens Macewicz, 1978
Ewa Matuszczyk-Rychlik, 1979–
Elwira Holc, 1981–
Krzysztof Spychała, 1989

11

12

13

Muzeum Ziemi
Prudnik
Prudnickiej
Do 1968 Oddział
Muzeum Śląska
Opolskiego
Muzeum w Raciborzu Racibórz

1957

—

1966

Małgorzata Dutkiewicz, 1966–1990
Krzysztof Kostka, 1986–1989

1927

1948?

1959

Muzeum
w Wodzisławiu

1971

1971

1971

Helena Nejowa, 1960–1981
Janusz Kozłowski, 1962
Gertruda Martyniak, 1968–1969
Krystyna Kozłowska, 1972–2005
Marek Rapnicki, 1980–1985
Urszula Fludzińska, 1983–1987
Romual Turakiewicz, 1997
Aleksandra Wosilewska, 2004–
Marcin Rezner, 2006–
Werner Pierzyna, 1971–1989
Mirosława Szulc, 1978–1979
Tadeusz Fludziński, 1979–1988
Krzysztof Matusiak, 1992–1995
Sławomir Kulpa, 1996–

Wodzisław

Muzea samorządowe z zabytkami archeologicznymi na wystawach stałych
Lp

Nazwa

Ta be la 2

Miejscowość

Powstanie muzeum

Uwagi

Ruda Śląska

1983

podbudowa historyczna wystawy stałej

1

Muzeum Miejskie
im. Maksymiliana Chrobaka
w Rudzie Śląskiej

2

Muzeum w Rybniku

Rybnik

1957

pdbudowa historyczna wystawy stałej

3

Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie
Oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Skoczów

1986

Pradzieje Skoczowa i okolic

4

Muzeum
w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry

1958

podbudowa historyczna wystawy

Muzea ze zbiorami archeologicznymi

Ta be la 3

1
2

Muzeum w Chorzowie
Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej „BASZTA”

Chorzów
Kędzierzyn-Koźle

1925
2004

Reaktywacja
muzeum
1945
—

3

Muzeum w Rybniku

Rybnik

1957

—

4

Muzeum w Żorach

Żory

2001

—

Lp

Nazwa

Miejscowość

Powstanie muzeum

Uwagi
zbiory numizmatyczne, ceramika
zbiory z terenu miasta
ubogi zbiór w Dziale Historii
i Kultury Regionu
zbiory z badań
w centrum miasta

Muzeum w Chudowie
Nazwa
Muzeum Zamku w Chudowie

Ta be la 4
Powstanie muzeum
1995 – powstanie Fundacji
2002 – powstanie muzeum

Powstanie działu archeologii
2001

Archeolodzy związani z Fundacją
Arkadiusz Tarasiński, 2000–2007, 2011–
Przemysław Nocuń, 2000–2008
Marcin Paternoga, 2007–2011
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Museum management (1945–2012)
Summary

Post-war museum management in Upper Silesia, also of archaeological collections, developed in exceptional circumstances. The territories ‘restored’ to Poland had been abandoned by museum specialists of the earlier regime. The earlier
system of archaeological monuments protection was no longer in existence. It was necessary to promptly establish a new
system of museum management, primarily, to train archaeologists and specialists to take charge of monuments protection.
Already in the early days of February 1945 a Central Office of Museums and Monuments Protection was formed in Warsaw,
agenda of the Culture and Arts Ministry. Its first project was to salvage the surviving collections. In Kraków in early March
1945 a team was set up to take care of museum collections in Silesia and reclaim collections evacuated by the Germans
during the final stage of the war. Professor Rudolf Jamka was appointed Director of all archaeology museums and museum
sections of archaeology. Once the collections had been taken over and preliminary inventory works were made and the
repossession was completed it was found that the archaeology sections of museums in Landesmuseum Bytom, Opole, Nysa
and the largest – Landesamt für Vorgeschichte in Racibórz had suffered serious losses. Smaller losses were noted in museums
in Katowice, Gliwice and Zabrze.
The museum in Bytom (Muzeum Śląskie, after 1950 – Muzeum Górnośląskie) was the first to revive its archaeology section
in 1945. There were plans of forming an independent museum of archaeology. In 1950 a large proportion of museums was
nationalised. As a result, district museums took charge of the regional and local museums. The State Archaeological Museum
in Warsaw took charge of archaeology sections in regional museums. The network of archaeological museums was set up
at conferences of the Ministry of Culture and Art in the period 1955–1956. Silesia was one of the 6 districts, headed by the
Archaeological Museum in Wrocław. The development of branch units started in 1958.
In 1951–1959 museums in Bytom, Opole, Gliwice, Nysa, Racibórz and Kluczbork employed the first specialists trained at
Polish universities. In a more favourable situation the collections could be better taken care of and presented to the public;
various research activities were pursued: archaeological excavation, analysis of collections, interpretation, publication. From the
outset, rescue archaeology was given top priority. State propaganda and policy aims created opportunities for action for the
museum staff. To mark the 1000th anniversary of Poland studies of its origins were given top priority. Resources from the state
budget made it possible to investigate the key sites over several seasons. Many exhibitions were organised to mark the 20th,
30th and 40th anniversary of the Polish People’s Republic. During the 1970s a project was launched to protect culture heritage:
Monuments of culture – source of national awareness. The years of the Polish People’s Republic despite difficult conditions
were marked by a dynamic development of archaeological studies. The existing collections were added to, many valuable
collections were formed. Many new discoveries were made, their significance and rank underscored by scholarly publication.
Further change came after the administrative reform of 1975. The increased number of territorial units was an improvement
to the culture infrastructure, also in museum management and heritage protection. 1975 was appointed international year
of monuments protection. To mark this occasion numerous meetings were organised to promote archaeological heritage.
The systemic transition of 1989 was followed by changes as a result of which archaeologists became involved in numerous
supervisory activities and investigation of sites in advance of development.
Currently the museums employ 22 archaeologists. Archaeology collections are held also by 4 self-government museums
which have no separate archaeology section (Chorzów, Rybnik, Żory and Głubczyce). Archaeological finds are on display
in permanent exhibitions in the museum in Rybnik, Ruda Śląska, Skoczów, Tarnowskie Góry and the ‘Baszta’ Museum in
Kędzierzyn-Koźle.
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KONSERWATORSTWO (1945–2012)

Po wyzwoleniu części terytorium kraju przez armię radziecką natychmiast zaczęto w Lublinie tworzyć podstawy polskiej administracji cywilnej. Jeszcze w 1944
roku powstała pierwsza jednostka administracyjna do spraw muzeów i ochrony
zabytków, na której czele stanął Witold Hensel. Jednak jak wynika z jego relacji,
nie zajmowano się wówczas zabytkami archeologicznymi, lecz ratowaniem i zabezpieczaniem przede wszystkim ocalałych z pożogi wojennej zabytków sztuki,
architektury na wyzwalanych kolejno fragmentach terytorium Polski.
Już w 1945 roku wraz z odtwarzaniem instytucjonalnym w zmienionych
warunkach geopolitycznych państwowości Rzeczpospolitej Polskiej odradzały się
również struktury ochrony zabytków archeologicznych. Ochronę zabytków archeologicznych zgodnie z nadal obowiązującym rozporządzeniem z 1928 roku odtwarzano w oparciu o instytucję Państwowego Muzeum Archeologicznego, które
mimo ogromnych strat przetrwało wojnę dzięki zaangażowaniu pracujących tam
archeologów, a w szczególności Konrada Jażdżewskiego.
Pierwsza konferencja prehistoryków polskich odbyła się już w sierpniu 1945 roku
w Poznaniu. Sformułowano na niej przede wszystkim postulaty dotyczące organizacji ochrony zabytków archeologicznych. W uchwałach konferencji, które przytacza
Gabriel Leńczyk w „Z otchłani wieków” w tymże roku, czytamy między innymi:
„1. Konferencja […] uznaje za konieczne utworzenie państwowych urzędów
konserwatorskich z siedzibą przy głównych muzeach przedhistorycznych
w Polsce podległych projektowanemu w Ministerstwie Kultury i Sztuki Wydziałowi Ochrony Zabytków Przedhistorycznych.
Kandydatów na konserwatorów przedstawią Ministerstwu […] wymienione
niżej muzea główne. […] Głównym zadaniem konserwatorów w okresie
przejściowym będzie przeprowadzenie lustracji na swoich terenach zabytków nieruchomych, stwierdzenie i określenie ich stanu powojennego oraz
opieka i ochrona ujawnionych odkryć i znalezisk przypadkowych. Siedzibą
konserwatorów są przedhistoryczne muzea główne: […]
Okręg śląski: obejmuje Śląsk Górny i Dolny, konserwator mgr Kazimierz Żurowski przy Państwowym Muzeum Prehistorycznym w Bytomiu. […]
7. a) Konferencja […] w myśl wprowadzonych w życie państwowe zasad prawdziwie demokratycznych uznaje za potrzebne utworzenie, jako naczelnego
organu planującego i opiniodawczego w zakresie prehistorii polskiej, Państwowej Rady Prehistorycznej przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. W skład
Rady wchodziliby profesorowie i docenci prehistorii na uniwersytetach, dyrektorzy i kustosze głównych muzeów prehistorycznych i konserwatorowie
zabytków prehistorycznych.”
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Pod uchwałą podpisali się prof. Józef Kostrzewski, prof. Włodzimierz Antoniewicz, prof. Konrad Jażdżewski, dr Gabriel Leńczyk, mgr Kazimierz Żurowski.
Należy zwrócić uwagę, że w treści publikacji popełniono błąd, lokując Żurowskiego w Muzeum w Bytomiu, gdy tymczasem pracował on w Muzeum w Zabrzu.
Uchwały te zostały uzupełnione komentarzem Tadeusza Reymana, opublikowanym w „Z otchłani wieków” na początku 1946 roku. Autor, komentując
lakoniczną uchwałę, stwierdza między innymi, że w każdym muzeum powinien pracować tylko jeden konserwator. W związku z postulatami, aby każdy
konserwator odpowiadał za jedną jednostkę administracyjną (województwo),
w przypadku gdyby nie było muzeum, należy utworzyć stanowisko konserwatora, a następnie tworzyć muzeum „przy konserwatorze”. Autor uważa za niedopuszczalne umieszczanie kilku konserwatorów w jednym muzeum (to aluzja do
Państwowego Muzeum Archeologicznego), gdyż mogłoby to tworzyć wrażenie
dążenia do centralizacji i pewnej nadrzędności nad innymi ośrodkami. Ponadto
autor postuluje utworzenie stanowiska konserwatora ministerialnego, któremu
podlegaliby konserwatorzy okręgowi. Pozostawiając szczegóły do dalszej dyskusji na kolejnych konferencjach konserwatorskich, określa podstawowe zasady
umocowania konserwatora ministerialnego:
„ a) Ministerialny konserwator zabytków winien mieć siedzibę w Ministerstwie
Kultury i Sztuki i nie powinien być związany z żadnym z muzeów
b) Ministerialny konserwator nie powinien reprezentować jakiegoś okręgu
konserwatorskiego
c) Ośrodki muzealne mogą na razie obejmować kilka województw i konserwator przy tych muzeach może być konserwatorem dla kilku województw,
muzea nie mogą natomiast komasować kilku konserwatorów okręgowych.”
Uchwała i założenia te – aczkolwiek słuszne – w swej idei były jednak sprzeczne
z obowiązującą literą prawa.
Kolejnym ważnym głosem w dyskusji był artykuł prof. Włodzimierza Antoniewicza pt. Uwagi o organizacji prehistorii w Polsce opublikowany w 1947 roku
w XVIII tomie „Światowita”, a dotyczący postulatów organizacji prahistorii w Polsce.
Włodzimierz Antoniewicz zwraca szczególną uwagę na problem organizacji służby konserwatorskiej. Wskazuje przy tym w pierwszej kolejności na najważniejsze
zadania konserwatorów, a dopiero w następnej kolejności formułuje tezy dotyczące
najwłaściwszej struktury organizacyjnej.
Zadania konserwatorskie autor widzi następująco:
„Nowoczesne konserwatorstwo zabytków archeologicznych wypracowało już
swój własny system pracy i opracowań. W jego obrębie istnieją:
a) ścisła inwentaryzacja wszystkich zabytków nieruchomych, dokładnie
uwzględniająca warunki topograficzne i własnościowe ich występowania;
b) wydzielanie zabytków nieruchomych w osobne rezerwaty państwowe i samorządowe, podlegające systematycznej opiece i kontroli państwowej;
c) bezzwłoczna interwencja fachowa w wypadku przypadkowego odsłonięcia
stanowisk, czy przedmiotów archeologicznych; ochrona ich przez zatrzymanie robót ziemnych aż do chwili przeprowadzenia badań wykopaliskowych;
albo ocalenie ich dla nauki przez natychmiastowe na miejscu ich zbadanie,
przynajmniej w najbardziej zagrożonych partiach, oraz przewiezienie zabytków ruchomych do danych muzeów archeologicznych;
d) umiejętne konserwowanie odkrytych zabytków i ich zespołów, skonstruowanych z łatwo niszczejących materiałów (jak np. drzewo, glina), wnętrz
kopalń przeddziejowych, świadków wydmowych, lessowych i w jaskiniach,
jako rezultatu przeprowadzonych badań wykopaliskowych;
e) rekonstrukcje zabytków nieruchomych, ściśle kontrolowane z punktu
widzenia ich sensu, ścisłości naukowej i odporności na działania atmosferyczne.
Gdybyśmy nawet ograniczyli system prac konserwatorskich do tych tylko pięciu ważniejszych punktów, choć na pewno jest ich znacznie więcej, to i tak okazuje
się, że zarówno rząd działań naukowych, jak rząd postępowań i decyzji administracyjnych w tym zakresie jest dostatecznie wielki i rozległy, aby kompetentnie się
nimi zajmowali specjaliści w tej dziedzinie.”
W tym kontekście autor dokonuje krytyki stanu istniejącego, to jest działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego jako jedynej instytucji w kraju zaj-
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mującej się konserwatorstwem archeologicznym i przymuszającej przypadkowych
pracowników naukowych do zajmowania się tymi czynnościami. Stawia również
prostą diagnozę tego stanu:
„Wszystkie te dotychczasowe braki należytej perspektywy konserwatorskiej wynikają, rzecz prosta, z nieznajomości i niedoceniania potrzeb i metod nowoczesnego konserwatorstwa zabytków archeologicznych. […] Możliwe rychłe
i sensowne uruchomienie zwartej organizacji i działalności na rozgraniczonych
obszarach konserwatorów okręgowych „z[abytków] a[rcheologicznych]” zapobiegnie wielu stratom i szkodom naukowym, wynikłym z braku przez dłuższy
czas racjonalnej opieki nad zabytkami archeologicznymi w Polsce.”
Już w marcu 1945 roku Jerzy Antoniewicz z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przeprowadził lustrację muzeów górnośląskich (w Bytomiu
i Zabrzu), a Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków powierzyła opiekę nad
wszystkimi śląskimi zbiorami muzealnymi Rudolfowi Jamce. Zabiegi te nie miały
jednak znamion działań konserwatorskich i R. Jamka nie miał żadnych kompetencji
w tym zakresie.
Państwowe Muzeum Archeologiczne, sprawując w tym czasie ochronę konserwatorską na całym terytorium kraju, swą działalnością powinno obejmować
również Górny Śląsk. W ówczesnym składzie personalnym muzeum nie znalazła
się jednak żadna osoba, która miałaby w zakresie kompetencji ten obszar. Jedynie wśród delegatów Państwowego Muzeum Archeologicznego na województwa
wrocławskie i śląskie wymieniony został Kazimierz Żurowski, pracownik Muzeum
w Zabrzu, które było wielodziałowe, z działem archeologicznym. Jednak w sprawozdaniach PMA brak informacji o jakiejkolwiek działalności konserwatorskiej Żurowskiego. Jedyne informacje dotyczące działań konserwatorskich na Górnym Śląsku
z lat 1945–1947 dotyczą badań wykopaliskowych na Górze Zamkowej w Cieszynie
realizowanych przez Alinę Kietlińską i M. Gądzikiewicza w 1947 roku oraz znaleziska
z Czarnowąsów w powiecie opolskim, które zostało przekazane do wyjaśnienia
K. Żurowskiemu. W 1947 roku dyrekcja PMA podejmowała także interwencje
w sprawie planowanych badań wykopaliskowych osady wczesnośredniowiecznej
w Opolu, jednak dotyczyła ona kwestii administracyjnych i organizacyjnych. Należy domniemywać, iż interwencja ta miała raczej na celu podkreślenie własnego
prestiżu dyrekcji PMA niż rzeczywistą troskę o jakość planowanych dopiero badań.
Żurowski, pełniąc funkcję delegata PMA, miał w zasięgu swego działania cały Śląsk,
zarówno Górny, jak i Dolny. Funkcję tę pełnił do 1948 roku dla województwa śląskiego, a do 1949 roku dla Dolnego Śląska (województwo wrocławskie).
W latach 1948–1949 funkcję delegata PMA do spraw zabytków archeologicznych na województwo śląskie pełnił Rudolf Jamka, który w latach 1949–1950 był
odpowiedzialny za województwo opolskie.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że już wówczas (rok 1949) funkcjonował
uzasadniony historycznie podział Śląska na Górny i Dolny, ale dokonano dodatkowego „podziału”, wyodrębniając Śląsk Opolski (województwo opolskie), który utworzono w większej części z ziem Górnego Śląska oraz w północno-zachodniej części
z ziem dolnośląskich. Przyczyny, dla których to uczyniono, jak również powody
niezwykłej trwałości tego sztucznego tworu wymagają osobnego opracowania,
lecz zająć się tym powinni historycy dziejów najnowszych.
Prawdopodobnie presja środowiska spowodowana ukazującymi się publikacjami
dotyczącymi zmian w organizacji archeologii, a być może również zachodzące zmiany społeczno-polityczne oraz zła ocena skuteczności działań instytucji powołanych
do realizacji ochrony spowodowały, iż już w 1949 roku zaczęto brać pod uwagę
konieczność dokonania zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu systemu ochrony
zabytków w Polsce i rozpoczęto ich realizację, powołując w pierwszej fazie kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego. Planowano także zmianę rozporządzeń będących aktami wykonawczymi do rozporządzenia Prezydenta RP z 1928
roku, zmierzającą do przekazania drogą nowej ustawy czynności konserwatorskich,
sprawowanych dotąd przez PMA, Głównemu Urzędowi Konserwatorskiemu.
Ostatecznie w maju 1950 roku przy Głównym Urzędzie Konserwatorskim
w Departamencie Ochrony i Konserwacji Zabytków powołano Wydział Zabytków
Archeologicznych. W końcu 1950 roku kierownikiem Wydziału został Tadeusz Roman Żurowski. Organizacja wydziału archeologicznego w Głównym Urzędzie Konserwatorskim nastąpiła bez podstawy prawnej. Być może, podstawą organizacji
tego wydziału był Statut Ministerstwa Kultury i Sztuki, nadany przez Radę Ministrów.
Okazało się, że dla zmiany niekorzystnych układów instytucjonalno-administracyj-
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nych w owych czasach najważniejsze były „wola polityczna” i „przekonanie o słuszności sprawy”, natomiast zgodność z obowiązującym prawem była mniej istotna,
czego przykładem jest sposób przeprowadzenia reformy służby konserwatorskiej
w zakresie ochrony zabytków archeologicznych.
Powołanie w 1950 roku w Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków
Ministerstwa Kultury i Sztuki osobnego wydziału konserwatorstwa archeologicznego było koniecznością i stało się faktem. Jak pisze Andrzej Abramowicz w Historii
archeologii polskiej XIX i XX wieku, wydanej w roku 1991, konieczność ta nastąpiła
w związku z „mnożącymi się w wyniku wysokiego tempa uprzemysłowienia przypadkami niszczenia stanowisk archeologicznych na skutek realizacji inwestycji, wobec których archeolodzy wykazywali bezradność ze względu na faktyczny brak
konserwatorstwa. Wydział ten miał sprawować opiekę nad zabytkami archeologicznymi poprzez swych inspektorów ulokowanych w terenie i współpracujących
z Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków, którzy byli administracyjnie odpowiedzialni za stan ochrony zabytków, a nie mogli liczyć wcześniej na fachową pomoc
w zakresie konserwatorstwa archeologicznego”.
Tak więc, w 1951 roku rozpoczęła się odbudowa konserwatorstwa archeologicznego bez podstaw prawnych, na zasadach niezupełnie formalnych. Realizował ją inż. Tadeusz Roman Żurowski. Już w 1951 roku wydział miał 5 inspektorów
oddelegowanych do różnych ośrodków wojewódzkich, którzy prowadzili działalność konserwatorską w terenie. Wśród nich w Krakowie – dla Małopolski i Górnego Śląska – inspektor Andrzej Żaki, oraz we Wrocławiu – dla Dolnego Śląska –
inspektor Andrzej Gałuszka (okręg obejmował pierwotnie województwa wrocławskie, opolskie i zielonogórskie). Zakres tej działalności obrazują sprawozdania zachowane w archiwum Ministerstwa Kultury i Sztuki. Inspektorzy podjęli współpracę
z Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków, ponieważ tylko ten organ miał kompetencję do podejmowania działań administracyjnych, oraz z działającymi na podległym im terenie muzeami, archeologicznymi i prowincjonalnymi (które później
stały się okręgowymi lub regionalnymi). Każdy z inspektorów od początku musiał
utworzyć kartotekę stanowisk archeologicznych (ewidencja), co realizowali opierając się na szczątkowych informacjach znajdujących się u Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków oraz na podstawie archiwów muzealnych. Korzystali też z literatury przedmiotu. Podejmowali interwencje w terenie polegające na zabezpieczeniu
uszkodzonych stanowisk o własnej formie krajobrazowej oraz prowadzeniu badań
ratowniczo-zabezpieczających niektórych stanowisk niszczonych na skutek różnych
czynników, w tym również inwestycji. Wykonywali też inspekcje stanowisk archeologicznych, z własnej inicjatywy i na zgłoszenia z terenu, a także w przypadkach
koniecznych drobne prace zabezpieczające. Gromadzili dokumentacje do przekazania Wojewódzkim Konserwatorom Zabytków w celu wydania decyzji ochronnych.
Zabezpieczali materiały archeologiczne z badań dawniejszych i odnajdowane kolekcje. Wykonywali także wszystkie inne prace biurowe, gdyż żaden z inspektorów
nie miał sekretariatu, a niektórzy nawet przyzwoitej siedziby. Większość inspektorów
znalazła pomieszczenia biurowo-magazynowe w muzeach.
Konserwatorem – inspektorem do spraw zabytków archeologicznych między
innymi dla województwa katowickiego został – jak już wspomniano – Andrzej Żaki.
Jednak w zachowanych w archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdaniach z działalności tego inspektora nie ma ani słowa o jakichkolwiek
pracach podejmowanych na terenie lub na rzecz województwa katowickiego. Nawet w ich tytułach wymieniane są jedynie województwa krakowskie i rzeszowskie.
Należy zatem wnioskować, że województwo katowickie znajdowało się jedynie
nominalnie w sferze działalności Żakiego, a w rzeczywistości w latach 1950–1953
województwo katowickie nie miało żadnego konserwatora archeologicznego i nikt
się sprawami ochrony zabytków archeologicznych nie zajmował, co wynika także
z kwerend literatury.
Kolejnym konserwatorem zabytków archeologicznych na województwo katowickie był Adam Krauss, również działający z Krakowa, podobnie jak jego poprzednik. Krauss pełnił tę funkcję w latach 1954–1963. W archiwum Muzeum
Archeologicznego w Krakowie przechowywane jest sprawozdanie Adama Kraussa obrazujące szczegółowo jego całą działalność konserwatorską, od początków
w 1953 roku aż do przejścia na emeryturę, to jest do roku 1986. Ze sprawozdania
wynika, iż od 1954 roku w województwie katowickim konserwator prowadził różne
przedsięwzięcia – od badań powierzchniowych niektórych obszarów województwa
poprzez różnorodne interwencje konserwatorskie oraz nadzory archeologiczne po
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prowadzenie badań wykopaliskowych, niejednokrotnie wielosezonowych. Analiza porównawcza ilości wykonywanych działań w województwach krakowskim,
rzeszowskim i katowickim wskazuje jednak na znacznie większe zainteresowanie
działalnością konserwatorską w województwach „małopolskich” w porównaniu do
Górnego Śląska. Podobnie sytuację oceniła Wanda Galasińska-Hrebenda w opracowaniu dotyczącym historii konserwatorstwa archeologicznego w województwie
katowickim. W przypadku tego województwa było to rocznie kilka interwencji
i nadzorów lub badań oraz pojedyncze prace poszukiwawczo-ewidencyjne. W czasie, gdy konserwator archeologiczny dla województwa katowickiego znajdował się
w Krakowie, podjęto badania wykopaliskowe na 60 stanowiskach archeologicznych
w tym województwie. Tylko znikoma część z nich była badaniami ratowniczymi wykonywanymi przez konserwatora. Ponad połowę stanowiły badania wykopaliskowe
wielosezonowe dużych stanowisk archeologicznych przeprowadzane przez muzea
i inne placówki naukowe, przede wszystkim krakowskie. Większość badanych stanowisk znajdowała się w województwie katowickim, ale poza Górnym Śląskiem.
Podobnie kształtowało się w latach 50. konserwatorstwo archeologiczne na tej
części Górnego Śląska, która znalazła się w województwie opolskim. W 1951 roku
inspektorem do spraw zabytków archeologicznych został Andrzej Gałuszka, któremu
powierzono także pieczę nad województwami wrocławskim i zielonogórskim. Wobec
ogromnej ilości spraw z Dolnego Śląska działalność inspektora na Opolszczyźnie nie
była zbyt intensywna. Ograniczała się do bieżących interwencji. Gałuszka podjął także
wysiłek ewidencji i inspekcji wszelkich wyrobisk kruszywa, co dało dość dobre efekty
w zakresie ratownictwa niszczonych stanowisk archeologicznych. Trudno się dziwić
zbyt małej intensywności działań konserwatora Gałuszki, skoro odpowiadał za sprawy
konserwatorstwa archeologicznego w trzech województwach, z których każde było
bardzo bogate archeologicznie. Ponadto Gałuszka obciążony był także działalnością
dydaktyczną w Uniwersytecie Wrocławskim. W 1954 roku opiekę nad województwem
zielonogórskim przejął ośrodek poznański, jednak zabytkom Opolszczyzny niewiele to
pomogło. W drugiej połowie lat 50. na Opolszczyźnie podjął działania Zakład Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w zakresie
weryfikacji grodzisk, co dało podstawy do objęcia ich w przyszłości ochroną prawną i stanowiło niewątpliwą pomoc w działalności konserwatorskiej. Sytuacja uległa
zmianie dopiero w 1961 roku, kiedy konserwatorem zabytków archeologicznych na
województwo opolskie został Klemens Macewicz, który przeszedł do tej pracy właśnie z wrocławskiego oddziału IHKM PAN.
Konserwator Macewicz zatrudniony pierwotnie w Oddziale Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (1961–1964) podjął i zintensyfikował dzieło poprzednika – Andrzeja Gałuszki.
Szczególnym nadzorem objął eksploatowane przemysłowo, ale także w miarę możliwości wykorzystywane gospodarczo wyrobiska kruszyw, co dało efekty w postaci
wielu odkrytych i uratowanych w trybie badań interwencyjnych stanowisk archeologicznych. Podjął także działania inwentaryzacyjno-rozpoznawcze terenu, polegające na systematycznych badaniach powierzchniowych poszczególnych mikroregionów, które zaowocowały sukcesywnym odkrywaniem znacznej liczby nowych
stanowisk archeologicznych. Dane lokalizacyjne były nanoszone na mapy i tworzyły
zasób ewidencyjny pomocny do realizacji różnych form ochrony. Posiadanie takich
informacji powodowało, iż służba konserwatorska stała się pełnoprawnym partnerem do współpracy ze służbami planistycznymi. Uchwalona w tym czasie ustawa
o planowaniu przestrzennym wprawdzie nie zobowiązywała do uwzględniania
stanowisk archeologicznych w planach zagospodarowania przestrzennego, jednak
zdolności negocjacyjne i determinacja służby konserwatorskiej na Opolszczyźnie
doprowadziły do podjęcia dość harmonijnej współpracy, w wyniku której urbaniści
na tym terenie uwzględniali w planach inwestycyjnych konieczność ochrony stanowisk archeologicznych. Działania te polegały zarówno na lokalizowaniu przyszłych
inwestycji w taki sposób, aby nie niszczyły znanych stanowisk archeologicznych,
jak i na wcześniejszym informowaniu konserwatora zabytków archeologicznych
o planowanych przedsięwzięciach, co umożliwiało dokonanie zawczasu rozpoznania archeologicznego zagrożonych terenów i ewentualne podjęcie wcześniejszych
prac ratowniczych. Niestety, standardy te nie zostały upowszechnione i nie były
realizowane w skali kraju. Nawet na obszarach ościennych nie stosowano wówczas
podobnych reguł, a szkoda, bo niewątpliwie przyniosłyby dobre efekty, zwłaszcza
w województwie katowickim podlegającym wówczas szczególnie intensywnej
urbanizacji i uprzemysłowieniu. Warto również podkreślić, że działalność konser-
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watora była upowszechniana przez publikacje. W latach 1962–1970 Konserwator
Zabytków Archeologicznych wydawał roczne szczegółowe sprawozdania pod nazwą: Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie w formie powielaczowej
(ryc. 1), ponadto sprawozdania ukazywały się w czasopiśmie „Silesia Antiqua”.
Kampania edukacyjna zaowocowała szybko zorganizowaniem sieci społecznych współpracowników – społecznych opiekunów zabytków, którzy rozsiani po
województwie mieli pod pieczą poszczególne zabytki archeologiczne i informowali
konserwatora o zachodzących zmianach i niekorzystnych dla zabytków archeologicznych zjawiskach lub zdarzeniach. Konserwator Macewicz w ciągu całego okresu swej działalności zawodowej starał się rozbudowywać i podtrzymywać tę sieć
kontaktów ze społeczeństwem, z dobrymi efektami. Były organizowane działania
edukacyjne dla społecznych opiekunów zabytków oraz coroczne zjazdy, połączone
najczęściej ze zwiedzaniem różnych obiektów i wykopalisk. Współpraca ta została
bardzo ograniczona na początku lat 90., gdyż osoby odpowiedzialne za nową organizację ochrony zabytków na poziomie centralnym przestały dostrzegać potrzebę,
a właściwie nawet konieczność organizacji ruchu społecznego wokół problematyki
opieki nad zabytkami. Zlikwidowano środki na tę działalność i w sposób naturalny
współpraca zanikła, a następnie znikli społeczni opiekunowie zabytków. Potrzeba
ich istnienia została doceniona dopiero po 15 latach, ale przerwa spowodowała
konieczność organizowania tej formy działalności od nowa, w warunkach społecznych o wiele trudniejszych i przy mniej sprzyjających przepisach prawa.
Początek pracy Klemensa Macewicza jako konserwatora zabytków archeologicznych zbiegł się z poważnymi zmianami w polskiej ochronie zabytków, które wiązały się z wejściem w życie nowego prawa w tym zakresie, a mianowicie
ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach uchwalonej 15 lutego 1962 roku.
Wraz z przepisami wykonawczymi była ona wdrażana do praktyki konserwatorskiej
w następnych dwóch latach, a jej najważniejszą konsekwencją było wprowadzenie
rejestru zabytków jako podstawowego instrumentu ochrony. Konserwator Zabytków Archeologicznych w Opolu natychmiast zaczął wykorzystywać ten instrument
na dosyć dużą skalę i przez następne niemal 40 lat na Opolszczyźnie wpisano do
rejestru zabytków najwięcej stanowisk archeologicznych w skali całego kraju. W początkach tych prac bardzo pomocne okazały się wspomniane wcześniej badania
weryfikacyjne grodzisk realizowane przez IHKM PAN, gdyż to grodziska w pierwszej
kolejności znalazły się w rejestrze zabytków, a następnie bardzo przydatnymi dla
powiększania zasobu obiektów chronionych prawem były systematycznie prowadzone badania powierzchniowe.
Stałe „odchudzanie” administracji przez władze polityczne powodowało z biegiem lat redukcje etatów w wydziałach kultury, co odbijało się na urzędach konserwatorskich. Zmiany te dotknęły również urząd konserwatorski w Opolu. W 1964
roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zorganizowano Dział Konserwatorski,
do którego przesunięto konserwatora zabytków archeologicznych, pozbywając się
tego etatu z administracji. W ten sposób KZA zyskał większą swobodę działania
w terenie i możliwość prowadzenia prac naukowych, ale stracił status urzędnika
administracji i w dalszych działaniach musiał posiłkować się autorytetem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na szczęście na Opolszczyźnie współpraca
ta układała się dobrze, co nie było regułą w skali kraju. Na tej reorganizacji KZA
zyskał o tyle, że w dziale w miarę możliwości finansowych można było zatrudnić
dodatkowych pracowników. Dzięki temu w latach 1965–1967 pracowała tu Halina
Jurjewicz, a od roku 1967 Sylwia Wuszkan, która była najbliższą współpracownicą
Klemensa Macewicza przez następne 25 lat. Właśnie Sylwia Wuszkan prowadziła
w zespole KZA, niezależnie od dalszych zmian organizacyjnych, rejestry zabytków
oraz ewidencję stanowisk archeologicznych. W tym czasie w działalności KZA
w Opolu zostały wypracowane podstawowe standardy dokumentacyjne, które stały
się składnikami jego archiwum. Są nimi:
– rejestr zabytków
– kartoteka i zbiór dokumentacji AZP
– księgi inwentarzowe materiałów archeologicznych (z AZP i badań wcześniejszych)
– katalog alfabetyczny stanowisk archeologicznych
– atlasy stanowisk archeologicznych
– zbiór planów katastralnych grodzisk i innych stanowisk archeologicznych
– fototeka
– archiwum pozostałych dokumentacji konserwatorskich (ryc. 2).
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Mimo dalszych zmian organizacyjnych w latach późniejszych KZA zachował
pracownię konserwatorską, w której przechowywane są zbiory z AZP i wcześniejszych badań powierzchniowych, a także służy ona pracom badawczym realizowanym przez pracowników KZA, jak na przykład wykonywanie opracowań wyników
badań interwencyjnych i ratowniczych. Ten sposób funkcjonowania konserwatora
zabytków archeologicznych jest unikatowy w skali kraju. Rozwiązanie organizacyjne wydawać by się mogło wzorcowe dla prawidłowego funkcjonowania służby
konserwatorskiej nie znalazło zastosowania w żadnym innym regionie kraju. Okres,
gdy KZA w Opolu był związany z Muzeum, zaowocował również publikacjami
w „Opolskim Roczniku Muzealnym” w tomach VI i VII, gdzie znalazły się zarówno
sprawozdania konserwatorskie, jak i publikacje wyników badań ratowniczych i interwencyjnych.
W latach 60. w coraz większej liczbie województw zaczęły powstawać Biura
Badań i Dokumentacji Zabytków, w których zatrudniano konserwatorów zabytków archeologicznych. Biura nie były jednostkami administracji, lecz placówkami upowszechniania kultury i wobec redukcji zatrudnienia w wydziałach kultury
z czasem zaczęły pełnić funkcję zaplecza merytorycznego dla wojewódzkiego konserwatora zabytków. W instytucjach tych konserwatorzy archeologiczni mogli bez
przeszkód prowadzić prace dokumentacyjne i badania ratownicze, jednak po raz
kolejny stracili status urzędnika administracji. Przy dobrej współpracy Biura z konserwatorem praca konserwatora archeologicznego mogła przebiegać sprawnie
i efektywnie, lecz w przypadkach, gdy brakowało woli współpracy, konserwatorzy
archeologiczni bywali pozbawieni możliwości wykonywania części obowiązków.
Przedstawiony mechanizm organizacyjny dotknął również Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Opolu. W 1972 roku przeniesiono go do Biura Badań
i Dokumentacji Zabytków. Kolejna reorganizacja nie spowodowała większych problemów w funkcjonowaniu zespołu KZA, można by nawet stwierdzić, że nastąpiła
poprawa możliwości działania przez zwiększenie zespołu pracowników – w latach
1973–1974 zasilił ekipę Eugeniusz Tomczak – oraz poprawę wyposażenia technicznego. Spowodowało to dalszą intensyfikację prac, zarówno ewidencyjnych,
jak i ratowniczo-zabezpieczających. Ponadto z czasem Biuro uzyskało możliwość
wydawania własnej publikacji („Opolski Informator Konserwatorski” ukazywał się
w latach 1981–1991), której znaczną część zajmowała problematyka konserwatorstwa archeologicznego (ryc. 3).
W początkach lat 60. niemal wszystkie województwa miały już obsadę konserwatorów archeologicznych. Ostatnim, w którym zatrudniono konserwatora zabytków archeologicznych, było właśnie województwo katowickie, gdzie utworzono
etat dla konserwatora zabytków archeologicznych dopiero w 1966 roku. Wcześniej
teren ten obsługiwany był przez konserwatora krakowskiego, który wobec ogromu obowiązków w województwie krakowskim nie był w stanie zapanować nad
działalnością inwestycyjną na Górnym Śląsku, wskutek czego ochrona zabytków
archeologicznych nie była tu de facto sprawowana i z pewnością kultura narodowa
poniosła tu duże straty w zasobie dziedzictwa archeologicznego.
W latach 1964–1965 funkcję konserwatora zabytków archeologicznych na województwo katowickie sprawował Jerzy Szydłowski, który od 1955 roku pracował
w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, pełniąc funkcję kierownika Działu Archeologicznego. Przekazanie kompetencji Jerzemu Szydłowskiemu w 1964 roku nie było
związane z utworzeniem dodatkowego etatu, nie wiązało się również z formalnym
powierzeniem kompetencji w zakresie ochrony Muzeum jako instytucji. Formalne
powierzenie ochrony zabytków archeologicznych w województwie katowickim
Muzeum Górnośląskiemu w Bytomiu (zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki nr 29
z dnia 18 lutego 1966 r.) oraz utworzenie etatu konserwatora do spraw zabytków
archeologicznych, który otrzymała Wanda Hrebendowa zatrudniona w Muzeum
Górnośląskim w Bytomiu, nastąpiło dopiero po dwóch latach. Funkcję tę sprawowała do 1973 roku. W latach 1974–1975, to jest do reformy administracyjnej, konserwatorem zabytków archeologicznych na województwo katowickie była Elżbieta
Szydłowska. Następnie w nowym, okrojonym województwie utworzono etat konserwatora zabytków archeologicznych w Biurze Dokumentacji Zabytków, mającym
działać na rzecz wojewódzkiego konserwatora zabytków. Stanowisko konserwatora
zabytków archeologicznych objął Jacek Pierzak.
W 1975 roku nastąpiła reforma administracyjna kraju, w wyniku której powstało
49 województw. Województwo opolskie po reformie zostało zmniejszone. Część
jego obszaru znalazła się w nowo utworzonym województwie częstochowskim
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(powiaty oleski i lubliniecki), a część w województwie katowickim (powiat raciborski). W wyniku tej reformy zostało również okrojone województwo katowickie – od
północy na rzecz częstochowskiego, a od południa na rzecz nowego województwa
bielskiego. W nowych województwach tworzono nowe struktury administracyjne,
wśród których znalazły się także instytucje ochrony zabytków. Mimo iż w obrębie tego samego regionu – na Opolszczyźnie – funkcjonował wzorcowy ośrodek
konserwatorstwa archeologicznego, przy organizacji nowych ośrodków nie wzięto
z niego przykładu. W województwie katowickim, jak wspomniano już wcześniej,
przeniesiono stanowisko konserwatora zabytków archeologicznych z muzeum do
Biura Dokumentacji Zabytków, nie pozostawiając przy tym żadnych struktur łączących te instytucje, a nawet dokonując zmiany na stanowisku konserwatora zabytków archeologicznych. W 1976 roku został nim Jacek Pierzak. Był on zmuszony tworzyć zaplecze dokumentacyjne dla swego stanowiska w BDZ od zera. Pozostał też
przez długi czas jedynym pracownikiem Działu Archeologii w Biurze Dokumentacji
Zabytków. W podobnej sytuacji znalazł się Jacek Rejniak, kiedy w 1976 roku rozpoczynał pracę jako konserwator zabytków archeologicznych w Bielsku-Białej, ale tu
każdy dział Biura Dokumentacji Zabytków tworzony był analogicznie, gdyż Biuro
było częścią tworzonych od nowa struktur administracji nowego województwa.
Identyczna sytuacja była w województwie częstochowskim, gdzie konserwatorem
zabytków archeologicznych została Maria Gołąb.
W każdym z nowych województw podjęto podobne działania, choć realizowane w różny sposób i z różnym nasileniem, ze względu na występujące lokalne
specyfiki działania.
W województwie bielskim jeszcze przed rozpoczęciem programu AZP konserwator realizował prace rozpoznawczo-ewidencyjne w Kotlinie Żywieckiej. Ponadto
w każdym roku badano kilka (około 4) stanowisk archeologicznych. W większości
były to stanowiska związane z architekturą. Aż do lat 90. nie prowadzono badań
związanych z inwestycjami. W województwie tym nie prowadzono także zbyt intensywnie prac związanych z wpisywaniem do rejestru zabytków stanowisk archeologicznych, poprzestając na obiektach o własnej formie krajobrazowej (grodziska, zamczyska). Stan taki wynikał z charakteru terenu (obszary górskie), gdzie działalność
inwestycyjna była stosunkowo niewielka, a prace ewidencyjne również dość trudne. Mimo iż województwo było stosunkowo małe, zatrudnienie tylko jednej osoby
na stanowisku konserwatora zabytków archeologicznych miało także bezpośredni
wpływ na intensywność poszczególnych rodzajów działań. Konserwator zabytków
archeologicznych w swej działalności korzystał na stosunkowo dużą skalę z pomocy P.P. Pracowni Konserwacji Zabytków, które wykonywały w województwie wiele
prac archeologiczno-konserwatorskich. Wielki program Archeologicznego Zdjęcia
Polski w województwie bielskim rozpoczęto w 1979 roku. Badania te w ciągu 20
lat objęły całe województwo i zostały zakończone w 1998 roku. Ich skutkiem było
zewidencjonowanie ponad 2000 stanowisk archeologicznych. Po kolejnej reformie
1999 roku konieczne było wznowienie programu AZP na terenie działania delegatury w Bielsku-Białej.
Podobna sytuacja jak w województwie bielskim była w województwie katowickim. Konserwator zabytków archeologicznych, pracując jednoosobowo, nie mógł
prowadzić skutecznie działań inspekcyjnych i nadzorów archeologicznych w województwie podlegającym szczególnej presji inwestycyjnej. W porównaniu z innymi
częściami kraju działo się jednak stosunkowo dużo przedsięwzięć badawczych,
choć nie zawsze związanych bezpośrednio z ratownictwem archeologicznym. Katowickie wypada oczywiście dość blado w porównaniu z województwem opolskim, w szczególności pod względem liczby wpisywanych do rejestru stanowisk
archeologicznych. Jednak należy brać pod uwagę, że to ostatnie województwo
było ewenementem w skali kraju, a oceny należy formułować raczej w stosunku
do średniej krajowej. W takim przypadku katowickie lokuje się na poziomie średniej
krajowej.
Podobnie jak w województwie bielskim również w województwie katowickim
wpisy do rejestru zabytków są stosunkowo nieliczne i dotyczą przede wszystkim
stanowisk archeologicznych o własnej formie krajobrazowej. Konserwator zabytków archeologicznych w Katowicach starał się rekompensować to silniejszym niż
w innych regionach oddziaływaniem na społeczeństwo, inicjując akcje prasowe
i radiowe, a w okresie późniejszym również telewizyjne, które miały na celu uświadomienie społeczeństwu wartości zabytków archeologicznych i konieczności ich
ochrony. Liczono przy tym na efekt zwiększonego zainteresowania społecznego,
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które miało owocować wzrostem ilości zgłoszeń i informacji o znaleziskach. W przypadku zgłoszenia sytuacja konserwatora ulegała zmianie, gdyż jako urzędnik był
zobowiązany właściwie reagować na obywatelskie postawy społeczne i wówczas
jego interwencje były jak najbardziej uzasadnione. Niestety, efekty tych akcji edukacyjnych przy zerowym poziomie oświaty w tej dziedzinie dawały dość mierne
efekty. Nie rozwinięto tu, niestety, sieci społecznych opiekunów zabytków. Oni bowiem mogli mieć pozytywny wpływ na informowanie o niszczonych stanowiskach
archeologicznych.
W latach 80. sytuacja kadrowa w Wojewódzkim Ośrodku Badań i Dokumentacji
Zabytków w Katowicach zmieniła się nieco na korzyść, gdyż uzyskał on możliwość
zatrudnienia dodatkowego pracownika. W tym czasie z konserwatorem Jackiem
Pierzakiem współpracowali Eugeniusz Tomczak zatrudniony w latach 1981–1987,
Teresa Kosmala w latach 1985–1991, Dariusz Rozmus zatrudniony w Państwowej
Służbie Ochrony Zabytków w latach 1989–1995, Grażyna Glanc-Kwaśny pracująca
w PSOZ, a następnie od roku 1996 do dzisiaj w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Zabytków.
Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie katowickim rozpoczęło się
nieco później niż w pozostałych częściach kraju, to jest w początkach lat 80. i jest
realizowane do tej pory. Należy jednak brać pod uwagę, że stan realizacji AZP
zależy nie tylko od woli konserwatora, ale był w przeszłości i jest aktualnie funkcją
wielkości województw oraz środków przyznawanych na prace badawcze, najczęściej przez instytucje, na które konserwator nie ma wpływu.
Nieco inna sytuacja istniała w województwie częstochowskim. Tutaj konserwator zabytków archeologicznych usytuowany w urzędzie konserwatorskim nie
zajmował się osobiście ochroną zabytków archeologicznych. Zabytki archeologiczne wpisane do rejestrów zabytków w okresie wcześniejszym zostały przepisane
do nowo utworzonego rejestru zabytków nieruchomych i na tym właściwie zakończyła się działalność konserwatorska. Kiedy ruszył program Archeologicznego
Zdjęcia Polski, w województwie częstochowskim realizowany był przez Muzeum
w Głogowie (!), gdzie trafiały materiały, tam również znajdowała się dokumentacja.
Kiedy M. Gołąb została Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (1984 r.), stanowisko konserwatora zabytków archeologicznych pozostało nie obsadzone. Działo
się to w sytuacji, gdy w miejscowym Biurze Dokumentacji Zabytków zatrudniony
tam archeolog zajmował się zabytkami architektury. Sytuacja zmieniła się dopiero
w 1988 roku, gdy sprawy ochrony zabytków archeologicznych zostały przekazane do BDZ, a obowiązki konserwatora archeologicznego przejął Jacek Koj. Nowy
konserwator zmuszony był organizować całą działalność konserwatorską od nowa.
Konieczne było zorganizowanie archiwum, przejęcie materiałów i dokumentacji
wykonanego dotychczas AZP (okazało się, że wiele arkuszy wymagało podjęcia
ponownych badań), zorganizowanie ratownictwa archeologicznego opartego na
współpracy z wieloma placówkami naukowymi i muzealnymi spoza województwa
częstochowskiego. Konserwator Jacek Koj musiał więc nadrobić wieloletnie (1975
–1988) zaniedbania w tym zakresie. Dlatego między innymi rejestr zabytków województwa częstochowskiego pozostał dość ubogi we wpisy dotyczące zabytków
archeologicznych. Natomiast podjęta współpraca zaowocowała w krótkim czasie
szeregiem dość istotnych osiągnięć w zakresie konserwatorskim w skali kraju, jak na
przykład skuteczna walka z rabusiami stanowisk archeologicznych czy realizowany
program ochrony jaskiń. Podjęto także intensywne prace ewidencyjne w ramach
Archeologicznego Zdjęcia Polski, które spowodowały znaczny przyrost liczby stanowisk archeologicznych. Wypracowano także skuteczne metody współpracy ze
służbami planistycznymi w zakresie ochrony zabytków archeologicznych (plany
zagospodarowania przestrzennego). Prace w ramach AZP w województwie częstochowskim nie zostały jednak zakończone aż do czasu likwidacji województwa
w związku z reformą administracyjną w 1999 roku. Działalność konserwatora zabytków archeologicznych w województwie częstochowskim dotyczyła całego jego
obszaru, w tym także ziem górnośląskich (powiaty oleski i lubliniecki). Nie były one
jednak traktowane w jakiś specjalny sposób.
W połowie lat 80. rozpoczęły się w polskim konserwatorstwie archeologicznym
próby informatyzacji archeologicznego zasobu informacyjnego dotyczącego stanowisk archeologicznych. W pierwszej kolejności zajęto się możliwościami zapisu
elektronicznego i przetwarzania danych dotyczących dokumentacji Archeologicznego Zdjęcia Polski, jako najbardziej sformalizowanej i ujednoliconej. Prace nad
tworzeniem baz danych prowadzone były jednocześnie w kilku ośrodkach i ze
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zmiennym szczęściem. Pierwszymi były Poznań, Płock i Łódź. W 1989 roku zaprzestano prac nad programem w Płocku, natomiast rozpoczęto prace w Wałbrzychu, gdzie powstała chyba najlepsza dotychczas propozycja programu. W ich
wyniku powstało kilka propozycji baz danych, o różnym stopniu skomplikowania
i niezawodności, z których żadna nie uzyskała rzeczywistego priorytetu ogólnokrajowego (mimo iż ODZ wspierał propozycję poznańską) i nie została przyjęta
jako standard dokumentacyjny. Stan ten jest wynikiem procesów zachodzących
w latach 90. w konserwatorstwie polskim, które odbiły się niekorzystnie na dokumentowaniu we wszystkich działach ochrony zabytków i nie sprzyjały tworzeniu
informatycznych baz danych w poszczególnych województwach, tym bardziej że
także ich tworzenie zostało zrzucone na barki konserwatorów zabytków archeologicznych, którym nie zapewniono ani właściwej pomocy fachowej, ani odpowiednich środków finansowych na realizację zadania. W związku z tym zaawansowanie
informatyzacji danych archeologicznych w poszczególnych województwach jest
zróżnicowane. Przodujące miejsce wśród dawnych województw obejmujących
Górny Śląsk jak zwykle zajmuje Opole, gdzie w zespole archeologów pracujących
w dziale konserwatora zabytków archeologicznych jeden z nich zajmował się
zapisami elektronicznymi.
Badania ratownicze prowadzone były na Górnym Śląsku z różnym nasileniem.
W okresie powojennym, mimo intensywnych procesów urbanizacyjnych związanych z odbudową kraju oraz jego industrializacją, co było szczególnie widoczne
na Górnym Śląsku, badań ratowniczych podejmowano bardzo niewiele. Były to
w poszczególnych latach pojedyncze przypadki, które często zamieniały się w systematyczne badania wielosezonowe odkrytych stanowisk. Najbardziej spektakularnym przykładem tego typu działań są badania w Opolu na Ostrówku, gdzie
odkryto świetnie zachowane relikty osady wczesnośredniowiecznej o charakterze
protomiejskim. Prowadzone wiele lat badania nie zostały jednak uwieńczone ostatecznym sukcesem, gdyż dotychczas nie powstał tu przyzwoity rezerwat archeologiczny, który udostępniłby społeczeństwu wyniki pracy archeologów. Badania
te jednak były pewnym ewenementem, gdyż w tym czasie właściwie nie prowadzono na terenach miejskich badań związanych z planowanymi inwestycjami.
Sytuacja ta nie uległa zmianie aż do połowy lat 50., kiedy to na Opolszczyźnie
konserwator Andrzej Gałuszka rozpoczął monitorowanie miejsc pozyskiwania kruszywa i podejmował prace zabezpieczające na niszczonych stanowiskach archeologicznych. W następnych latach podjął to zadanie i znacznie je zintensyfikował na
tym terenie Klemens Macewicz, osiągając w początkach lat 70. niezwykłą na owe
czasy liczbę badanych ratowniczo stanowisk – ponad 30 na terenie jednego województwa rocznie (ryc. 4–7). Niestety, województwo katowickie nie było monitorowane i badane w podobnym stopniu. Po zmianach administracyjnych z połowy lat
70. w nowych województwach poszczególni konserwatorzy archeologiczni próbowali również podejmować prace ratownicze, jednak kształtują się one na poziomie
kilku rocznie w poszczególnych województwach (ryc. 8), podczas gdy na terenie
opolskiego jest nadal tych badań około 20 w każdym roku. Wyraźna intensyfikacja
badań ratowniczych związanych z inwestycjami nastąpiła po 1989 roku. Związana
jest ona ze zmianami, jakie nastąpiły w świadomości zarówno decydentów politycznych, jak i samych konserwatorów, polegającymi na uznaniu konieczności badań
każdego niszczonego stanowiska archeologicznego, w tym również pochodzącego
z młodszych okresów, oraz konieczności ponoszenia kosztów tych badań przez inwestorów, których przedsięwzięcia gospodarcze prowadzą do zniszczenia elementów
dziedzictwa archeologicznego. Ożywienie nastąpiło we wszystkich województwach,
oczywiście proporcjonalne do intensywności działań inwestycyjnych. Należy jednak
zwrócić uwagę, że nadal większa intensywność badań występowała w północnej
i zachodniej części regionu i nie zmieniły tego nawet przekształcenia administracyjne, jakie zaszły na przełomie wieków XX i XXI. Oczywiście od 1990 roku coraz mniej
badań ratowniczych wykonywali sami konserwatorzy, a wzrost działań tego typu
zanotowały inne jednostki zatrudniające archeologów i przede wszystkim powstałe
wówczas prywatne firmy archeologiczne, które przejmują stopniowo realizację coraz
większej ilości badań archeologicznych, i to nie tylko ratowniczych.
Poza badaniami ratowniczymi, będącymi w 2. połowie XX wieku jednym
z najważniejszych działań konserwatora zabytków archeologicznych, jak się okazało z perspektywy czasu, było wpisywanie stanowisk archeologicznych do rejestru zabytków. Trzeba dodać, że działaniem powszechnie niemal lekceważonym.
Ze wszystkich terenów wchodzących w skład Górnego Śląska jedynie w wojewódz-
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Ryc. 4. Błotnica Strzelecka.
Badania ratownicze na piaskowni

Ryc. 5. Czarnowąsy. Badania ratownicze
na cmentarzysku kultury łużyckiej.
Eksploruje Zbigniew Bagniewski

Ryc. 6. Kąty Opolskie. Eksploracja pieca
dymarskiego podczas badań ratowniczych
w 1972 roku. Od prawej: Jarosław
Radkiewicz, Sylwia Wuszkan, Klemens
Macewicz, Grzegorz Domański i Eugeniusz
Tomczak

Ryc. 7. Niemodlin. Badania na zamku.
Z lewej Jerzy Romanow

Ryc. 8. Imielin. Badania ratownicze osady
kultury przeworskiej na Budowie Stacji
Uzdatniania Wody w 1984 roku

Ryc. 9. Nysa. Badania ratownicze przy
budowie budynku bankowo-mieszkalnego
w 1993 roku. Od lewej Wacław Romiński,
Mariusz Krawczyk i kierownik budowy

twie opolskim problem ten był dostrzegany i traktowany z należytą sumiennością.
W pozostałych województwach wpisywanie do rejestru zabytków ograniczono do
stanowisk posiadających własną formę krajobrazową (grodziska, zamczyska, kurhany) lub wyróżniających się w jakiś inny sposób (jaskinie). Skutkiem tego w poszczególnych województwach najczęściej obiektów wpisanych do rejestru zabytków
było kilkadziesiąt, czasem nieco ponad 100. W województwie opolskim natomiast
już w latach 60. XX wieku założono, że wpis do rejestru stanowiska archeologicznego jest bardzo skuteczną formą jego ochrony i wpisywano do rejestru ogromne,
w porównaniu z terenami ościennymi, liczby stanowisk archeologicznych, kilkadziesiąt, a niekiedy nawet ponad 100 rocznie. Skutkiem tego województwo opolskie
posiada najbogatszy rejestr stanowisk archeologicznych w kraju, obejmujący kilka
tysięcy stanowisk, dzięki czemu współcześnie znacznie łatwiej i skuteczniej realizować ochronę dziedzictwa archeologicznego zarówno w zakresie badań ratowniczych, jak i posiadania większego wpływu na możliwości ich zachowania in situ.
Doniosłe zmiany w organizacji ochrony zabytków w całym kraju zaszły po
przełomie ustrojowym 1989 roku. Uchwalona w 1990 roku nowelizacja ustawy
o ochronie dóbr kultury i o muzeach doprowadziła do powstania z początkiem
1991 roku samodzielnej zorganizowanej centralnie administracji państwowej do
spraw ochrony zabytków, która wchłonęła istniejące dotychczas instytucje, takie
jak Biura Badań i Dokumentacji Zabytków, Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji
Zabytków i Wojewódzkie Ośrodki Archeologiczno-Konserwatorskie. W ten sposób
zniknęły instytucje zajmujące się ochroną i dokumentacją zabytków, a miała powstać silna administracja wyposażona w kompetentną kadrę urzędników – fachowców. W obrębie tej administracji powstał również dział konserwatora zabytków
archeologicznych. Niestety, w większości przypadków poza zmianą nazwy statusu
z „pracownika upowszechniania kultury” na „urzędnika” w sytuacji konserwatorów
zabytków archeologicznych nie zaszły większe zmiany. Nie dość, że w „działach” jednoosobowych nie przybyło pracowników, to w miejscach, gdzie pracowników było
więcej, rozpoczęło się „odchudzanie administracji”. Mechanizm ten nie ominął także
województw „górnośląskich”. Jednak pozycja konserwatora Macewicza pozwoliła
mu na obronę stanu posiadania w Opolu, a w pozostałych województwach obsada i tak była zwykle jednoosobowa. Okazało się przy tym, że pozycja „urzędnika”
nie jest dla konserwatora zabytków archeologicznych tą najbardziej wymarzoną,
jak się wcześniej wydawało (ostrzeżenia „starych” konserwatorów, jak K. Macewicza
i D. Jaskanis zostały wówczas zlekceważone przez środowisko). Konserwatorzy zabytków archeologicznych zostali pozbawieni możliwości bezpośrednich interwencji
w terenie w postaci prowadzenia badań ratowniczych i powoli zostali sprowadzeni
do roli urzędnika działającego zza biurka w trybie nakazowo-decyzyjnym. Jak się
wydawało, pewnym ratunkiem dla tej sytuacji było powołanie do życia Regionalnych Ośrodków Badań i Dokumentacji Zabytków, które mogły przejąć działania
ratownicze przy współpracy z konserwatorami zabytków archeologicznych, jednak
były to nadzieje bez pokrycia. Działalność ośrodków została skierowana na wykonywanie własnych prac nie skoordynowanych z potrzebami konserwatorskimi.
Żaden z ośrodków regionalnych nie podjął współpracy z konserwatorem zabytków
archeologicznych w dziedzinie ratownictwa archeologicznego ani w żadnej innej
dziedzinie działalności konserwatorskiej czy też dokumentacyjnej.
Przed służbą konserwatorską w nowej rzeczywistości stanęły nowe wyzwania.
Oprócz dotychczasowej działalności doszły nowe obowiązki polegające na konieczności dokonywania uzgodnień inwestycyjnych, negocjacji z inwestorami, co przy
obowiązujących mało przyjaznych dla zabytków archeologicznych przepisach prawa wymagało dużych zdolności negocjacyjnych, a często nawet pewnej przebiegłości. Z pracami pod inwestycje wiązała się konieczność wydawania stosownych
pozwoleń, kontrolowania przebiegu prac, odbioru dokumentacji i sprawozdań.
Działania te spychały na dalszy plan tradycyjne prace inspekcyjne i dokumentacyjne. Bardzo ważny okazał się już wówczas fakt wpisania do rejestru stanowisk
archeologicznych, gdyż wzmacniał on argumenty ochronne konserwatora (w tej
sytuacji najlepiej plasowało się województwo opolskie), jednak nawet wpisanie do
rejestru nie gwarantowało bezkonfliktowego trwania i przetrwania zabytku. Zagrożenia i dokonywane przez inwestorów zniszczenia niektórych obiektów znajdujących się na terenach otwartych zostały stosunkowo niedawno wskazane w literaturze przedmiotu. Przykładami mogą być grodziska w Kozłowie, Chechle i Borucinie.
Nie mniejsze zagrożenia dotyczyły nawarstwień archeologicznych znajdujących się
w starych miastach historycznych. Były nimi zarówno nowe inwestycje architekto-
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niczno-budowlane, jak i modernizacje i budowy sieci infrastruktury miejskiej. Z pracami tymi również wiązała się konieczność prowadzenia działań archeologicznych,
które musieli animować i nadzorować konserwatorzy zabytków archeologicznych,
ale nie mogli ich wykonywać, co przed 1990 rokiem często było regułą. Procedury
i problemy związane z tą problematyką ukazał dość wyczerpująco konserwator
zabytków archeologicznych w Opolu Krzysztof Spychała. Są to problemy występujące z dużym nasileniem na wszystkich obszarach zurbanizowanych, z którymi
konserwatorzy archeologiczni wcześniej mieli mniej kłopotów, gdyż przed 1989
rokiem inwestycje na terenach starych miast były sporadyczne. Zagrożenia te i ich
rozwiązanie polegające na objęciu wszelkich prac ziemnych nadzorami archeologicznymi i pracami ratowniczymi spowodowały w efekcie ogromny przyrost źródeł, które mogą służyć poznaniu kultury materialnej miast od średniowiecza do
czasów współczesnych (ryc. 9–11). Zasoby dokumentacyjne są gromadzone w archiwach konserwatorów zabytków archeologicznych, którzy jednak nie mają ani
formalnych, ani technicznych możliwości wykonywania opracowań syntetycznych,
co powoduje konieczność rozwijania współpracy z instytucjami naukowymi, które
mogłyby wykorzystać twórczo zasoby konserwatorskie. Na Górnym Śląsku takim
naturalnym partnerem dla konserwatorów wydaje się Śląskie Centrum Dziedzictwa
Kulturowego, które mogłoby podjąć się współpracy z konserwatorami w zakresie
wykonywania opracowań na różnych poziomach. Brakuje bowiem archeologicznej
jednostki uniwersyteckiej w tym regionie, co jest sytuacją zastanawiającą wobec
otwierania kierunku archeologii na różnych uczelniach w kraju.
Centrum już w latach 90. XX wieku podejmowało przedsięwzięcia wspomagające działalność konserwatorską, takie jak fotografowanie grodzisk górnośląskich
z lotu ptaka, uwieńczone wydawnictwem, wykonywało analizy działalności konserwatorskiej wówczas jeszcze poszczególnych województw „śląskich”, a przede
wszystkim podjęło wydawanie Badań archeologicznych na Górnym Śląsku i ziemiach
pogranicznych, które zawierają sprawozdania z badań prowadzonych w poszczególnych latach w regionie, ale również artykuły problemowe dotyczące konserwatorstwa archeologicznego (ryc. 12). Ze względu na ponadregionalny, a nawet
międzynarodowy zasięg publikacji zawiera ono streszczenia w językach niemieckim
i czeskim, co jest w warunkach polskich niezwykłym wyjątkiem.
Tymczasem od 1994 roku archeologiczna służba konserwatorska uzyskała pewne wsparcie instytucjonalne, polegające na utworzeniu w centrali służb
konserwatorskich – Biurze Ochrony Dóbr Kultury i Muzeów stanowiska zastępcy
Generalnego Konserwatora Zabytków do spraw archeologii, zwanego przez rok
Głównym Archeologiem Kraju. Piastujący tę funkcję Zbigniew Kobyliński dzięki
swemu doświadczeniu zawodowemu i naukowemu doprowadził do wzmożenia
działalności konserwatorów archeologicznych na różnych płaszczyznach. Reaktywował podupadający wówczas program Archeologicznego Zdjęcia Polski, doprowadził do wydzielenia środków finansowych na prowadzenie archeologicznych
badań ratowniczych oraz na wykonywanie pomiarów geodezyjnych stanowisk
archeologicznych (w pierwszej kolejności mających własne formy krajobrazowe),
zainicjował akcję wykonywania fotografii lotniczych stanowisk archeologicznych,
z perspektywą przyszłych działań fotodetekcyjnych, oraz zorganizował szkolenia
służby konserwatorskiej w tym zakresie, wreszcie wznowił szkolenia archeologicznej
służby konserwatorskiej i rozpoczął akcję wydawniczą zmierzającą do wyposażenia
służby konserwatorskiej w odpowiedni aparat naukowy do prowadzenia przedsięwzięć konserwatorskich. Próbował także nakłonić do współpracy ze służbą konserwatorską inne instytucje działające w tej dziedzinie, z różnym skutkiem. Na Górnym
Śląsku ŚCDK rozpoczęło wykonywanie zdjęć lotniczych stanowisk archeologicznych
i innych obiektów zabytkowych już w 1993 roku. Potem włączyło się w realizację
ogólnopolskiego programu fotografii lotniczych. Niestety, działalność Zbigniewa
Kobylińskiego skończyła się wraz z kadencją rządu, a jego następca nie miał już
takiego zapału do współpracy ze służbą konserwatorską w terenie, tym bardziej że
pochłaniały go działania związane z kolejnymi przekształceniami administracyjnymi.
W latach 90. służba konserwatorska znajdowała się permanentnie w okresie
przekształceń. Po utworzeniu w 1991 roku Państwowej Służby Ochrony Zabytków
jako administracji specjalnej, podporządkowanej bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Sztuki, już w końcu 1996 roku nastąpiły zmiany związane z podporządkowaniem wojewódzkich konserwatorów zabytków i tym samym oddziałów wojewódzkich PSOZ wojewodom. W ten sposób skończył się okres względnej niezależności
służby konserwatorskiej od lokalnych uwarunkowań politycznych i gospodarczych.
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Ryc. 10. Racibórz. Badania ratownicze
przy zbiegu ulic Adama Mickiewicza
i Zborowej

Ryc. 11. Bytom. Studnia odsłonięta
podczas badań ratowniczych
na pl. Tadeusza Kościuszki w 2009 roku

Ryc. 12. Okładka

Ryc. 13. Otwarcie wystawy
Ochrona zabytków Opolszczyzny
w Oleśnie w 1980 roku.
Od prawej: Krzysztof Spychała
i Klemens Macewicz

Po dwóch latach nastąpił kolejny wstrząs – wielka reforma administracyjna kraju,
w wyniku której w miejsce 49 powstało 16 województw. Dwa lata przełomu wieków XX i XXI zostały poświęcone zmianom administracyjnym, które powodowały
przepływy materiałów i dokumentacji, zmiany kompetencji terytorialnych, tworzenie nowych jednostek administracyjnych. W wyniku tej zmiany ziemie Górnego
Śląska znalazły się w województwach śląskim i opolskim. Służba konserwatorska
zdołała zachować liczbę pracowników, z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Katowicach, któremu podporządkowano delegatury utworzone z byłych oddziałów wojewódzkich PSOZ w Bielsku-Białej i Częstochowie. Województwo opolskie
przetrwało, uzyskując dodatkowe tereny z części zlikwidowanych województw,
między innymi wróciły do Opola tereny północno-zachodnie Górnego Śląska
z województwa częstochowskiego, ale nabytkom terytorialnym nie towarzyszyło
wzmocnienie etatowe urzędu konserwatorskiego. Powstały nowe jednostki administracyjne samorządu terytorialnego – powiaty, z którymi trzeba było nawiązać
współpracę i określić współdziałanie kompetencyjne. Skutkiem tych zmian poza
zamieszaniem dokumentacyjnym i kompetencyjnym stał się wzrost procedur biurokratycznych obciążających urzędników ochrony zabytków, w tym także konserwatorów zabytków archeologicznych (którzy przy okazji utracili nawet prawo do
dotychczasowej nazwy swego stanowiska i stali się koordynatorami i inspektorami
do spraw zabytków archeologicznych). W Opolu reforma administracyjna zbiegła
się z odejściem na emeryturę zasłużonego konserwatora zabytków archeologicznych Klemensa Macewicza, którego zastąpił na tym stanowisku jego długoletni
współpracownik Krzysztof Spychała (fot. 13). W jednostkach administracji konserwatorskiej w województwie śląskim obsada personalna pozostała bez zmian.
Na początku XXI wieku nastąpiła jeszcze jedna zmiana jakościowa w działalności
konserwatorskiej. W 2003 roku Sejm uchwalił nowe prawo w zakresie ochrony zabytków – ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która weszła w życie
jesienią tegoż roku i spowodowała kolejne zamieszanie administracyjne związane
z koniecznością kolejnego przekształcania najważniejszych dokumentów obowiązujących w działalności konserwatorskiej – rejestrów zabytków (których przekształcanie
do wymogów nowych województw zostało dopiero co zakończone).
Ustawa z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
weszła w życie 17 listopada tego samego roku. Z tym dniem nastąpiła zmiana nazwy wojewódzkiej administracji konserwatorskiej na Wojewódzkie Urzędy Ochrony
Zabytków. Utworzony w 2003 roku w Warszawie Ośrodek Ochrony Dziedzictwa
Archeologicznego otrzymał kompetencje centralnej administracji w zakresie ochrony zabytków archeologicznych. Kompetencje te nie zostały jednak przełożone na
rzeczywiste kierowanie i koordynowanie działań w zakresie konserwatorstwa archeologicznego w skali kraju. Ośrodek skupił się na wybranych kilku problemach
związanych bezpośrednio z wcześniejszą działalnością Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych, to jest:
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– dalszej koordynacji i nadzorze, w tym dokonywaniu rozliczeń merytorycznych badań archeologicznych poprzedzających budowę autostrad,
– koordynacji (a z czasem również finansowaniu) badań Archeologicznego
Zdjęcia Polski,
– komputeryzacji zasobu dokumentacyjnego Archeologicznego Zdjęcia Polski,
– problematyce opracowań naukowych materiałów archeologicznych z badań dawniejszych,
– problematyce magazynowania zabytków archeologicznych (ważnej ze
względu na napływ dużych ilości materiałów z badań autostradowych),
– monitorowaniu i przeciwdziałaniu działalności osób zajmujących się nielegalnymi poszukiwaniami i rabowaniem stanowisk archeologicznych przy
użyciu wykrywaczy metali,
– popularyzacji wyników badań archeologicznych.
Ponadto wojewódzcy konserwatorzy zabytków zostali zobligowani do przekazywania do tego ośrodka wszystkich kopii udzielanych pozwoleń na badania.
Miał on także przygotowywać rozstrzygnięcia merytoryczne odwołań od decyzji
wojewódzkich konserwatorów zabytków.
Ośrodek postawił sobie za cel opracowanie krajowego programu ochrony
zabytków archeologicznych (który nie powstał do likwidacji ośrodka w 2006 r.)
i w tym celu zbierał od wojewódzkich konserwatorów zabytków informacje dotyczące stanowisk archeologicznych (na przykład ich wielkości). Od 2004 roku ośrodek dysponował funduszami na realizację Archeologicznego Zdjęcia Polski i zlecał
centralnie wykonywanie tych badań dla całego kraju. Wnioskodawcami i wykonawcami były różne podmioty, a inspektorzy do spraw zabytków archeologicznych,
a właściwie wojewódzcy konserwatorzy zabytków, jedynie opiniowali celowość
wykonania określonych badań. Zasady te dotknęły także Górnego Śląska, gdzie
nastąpiło kolejne opóźnienie w realizacji AZP. System rozpatrywania wniosków
od początku nie był przejrzysty, a stał się jeszcze bardziej nieprzejrzysty w latach
2006–2008.
Konserwatorzy zabytków archeologicznych, a właściwie inspektorzy do spraw
zabytków archeologicznych, zostali zepchnięci do roli urzędnika, który:
– przygotowuje decyzje dotyczące nakazów wykonania badań archeologicznych w związku z inwestycjami,
– przygotowuje pozwolenia na prowadzenie badań wykopaliskowych i innych badań archeologicznych,
– przygotowuje materiały dotyczące lokalizacji stanowisk archeologicznych
do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
– przygotowuje dokumentację do decyzji o wpisie do rejestru zabytków
obiektów archeologicznych (tylko w przypadkach, gdy wojewódzki konserwator zabytków odczuwa potrzebę dokonywania takich wpisów, co nie
jest powszechne),
– dokonuje inspekcji stanowisk archeologicznych,
– przyjmuje wykonaną dokumentację z badań Archeologicznego Zdjęcia
Polski,
– w ramach prowadzenia kartoteki stanowisk archeologicznych opracowuje
otrzymaną dokumentacje z badań Archeologicznego Zdjęcia Polski (jedynie w przypadkach, gdy wojewódzki konserwator zbytków uważa to za
właściwe).
Nie jest obecnie możliwe prowadzenie przez inspektorów badań ratowniczych
lub zabezpieczających, wykonywanie opracowań studialnych dotyczących ochrony
rezerwatowej stanowisk archeologicznych oraz tworzenie rezerwatów, tworzenie
opracowań studialnych dotyczących ochrony obszarowej, choćby we współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego. Samodzielność inspektora ogranicza się
do wykonywania z upoważnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków kontroli
stanu zachowania zabytków archeologicznych i prac archeologicznych.
Stosunek centralnej administracji ochrony zabytków do problematyki konserwatorstwa archeologicznego dobrze ilustruje cytowany już artykuł autorstwa osób
pełniących w 2005 roku funkcje zarządzające (dyrektor) i programujące (członkowie
rady programowej) Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, opublikowany w tomie Kongres Konserwatorów Polskich z 2005 roku.
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Są w nim nakreślone są kierunki dalszych działań w zakresie konserwatorstwa
archeologicznego w Polsce po roku 2005. W dziedzinie organizacji autorzy z aprobatą odnoszą się do przeniesienia funkcji Generalnego Konserwatora Zabytków
z poziomu merytorycznego (likwidacja Urzędu GKZ) na poziom polityczny (pozostawienie stanowiska Generalnego Konserwatorem Zabytków dla polityka – podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury), a jako jedyny mankament organizacyjny
postrzegają usytuowanie Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków jako administracji zespolonej stopnia wojewódzkiego (podległych wojewodom). Postulują
w tym zakresie dążenie do odtworzenia administracji nie zespolonej, uzasadniając
ten postulat możliwościami większego wpływu na politykę kadrową, koniecznością lepszego wyposażenia konserwatorów w środki transportu dla usprawnienia kontroli realizacji badań wykopaliskowych poprzedzających inwestycje oraz
poprawieniem możliwości doskonalenia zawodowego konserwatorów zabytków
archeologicznych Określenie „konserwatorzy zabytków archeologicznych” pojawia
się w omawianym artykule jedynie w tym kontekście.
W kwestii polityki konserwatorskiej w odniesieniu do zabytków archeologicznych, sformułowano pięć postulatów:
a) Zwiększenie środków budżetowych na ochronę zabytków na poziomie
centralnym, co miałoby służyć przede wszystkim realizacji zadań ewidencyjnych związanych z Archeologicznym Zdjęciem Polski, a to w celu zapewnienia lepszych warunków uwzględniania zabytków archeologicznych
w planach zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji zapewni
to właściwy poziom realizacji badań wykopaliskowych poprzedzających
inwestycje.
b) Przygotowanie programu opracowywania wyników badań wykopaliskowych oraz ich publikacji.
c) Opracowanie programu ratowania zagrożonych cmentarzysk pradziejowych i cmentarzy nowożytnych w związku z narastającym problemem rabowania tych obiektów przez poszukiwaczy skarbów (autorzy nie precyzują
metod ratowania, należy się jednak domyślać, że chodzi tu o ratowanie
przez całkowite przebadanie wykopaliskowe tych obiektów).
d) Opracowanie i wdrożenie programu rejestracji (ewidencji), zabezpieczenia i badania nieruchomych zabytków archeologicznych znajdujących się
pod wodą, w akwenach śródlądowych i morskich wódach przybrzeżnych.
Problem ten wymaga rozwiązania również ze względu na niszczenie tych
stanowisk archeologicznych przez rabusiów.
e) Podjęcie działań zmierzających do organizacji magazynów – składnic na
zabytki archeologiczne, ze względu na przepisy uzależniające wydanie pozwolenia na badania wykopaliskowe od zgody odpowiedniego muzeum na
przyjęcie materiałów z badań oraz na niedobór w całym kraju powierzchni magazynowych dla zabytków archeologicznych. Postuluje się zmianę
przepisów, podjęcie współpracy szczebla centralnego z samorządami terytorialnymi oraz zapewnienie środków budżetowych na dofinansowanie
tworzenia magazynów.
Ponadto zwrócono uwagę na konieczność promocji i popularyzacji osiągnięć
polskiego konserwatorstwa archeologicznego, oraz konieczność wspierania z budżetu państwa programów realizowanych poza granicami kraju, a także popieranie
i stymulowanie współpracy międzynarodowej.
Jak z tego krótkiego przeglądu postulatów w zakresie konserwatorstwa archeologicznego na nadchodzącą przyszłość wynika, problem konserwatorów zabytków archeologicznych, ich statusu oraz praktyki konserwatorstwa archeologicznego właściwie nie istnieje. Najistotniejsze kierunki działań konserwatorskich związane
są z tworzeniem jak najlepszych warunków działania „lobby autostradowemu”,
a także z otwieraniem źródeł finansowania ze środków przeznaczonych na ochronę zabytków archeologicznych programów badań wykopaliskowych najbardziej
interesujących stanowisk archeologicznych w kraju (cmentarzyska), a także badań
wykopaliskowych za granicą – jak należy sądzić jednostkom naukowo-badawczym
(uniwersyteckim), gdyż z pewnością konserwatorzy zabytków archeologicznych nie
znaleźliby uzasadnienia do prowadzenia wykopalisk w innych krajach.
Biorąc pod uwagę powyższe założenia polityki konserwatorskiej w zakresie
dziedzictwa archeologicznego sformułowane przez osoby decydujące o ich realizacji, trudno oczekiwać, aby konserwatorstwo zabytków archeologicznych na
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poziomie wojewódzkim znajdowało dobry klimat i warunki do działania, a także
poparcie merytoryczne i organizacyjne władz nadrzędnych.
Sytuacja nie uległa zmianie po zmianach politycznych w państwie, które nastąpiły w 2005 roku. Nowe władze polityczne, przejmując kolejne sfery działalności administracyjnej i społecznej, przejęły również instytucje związane z ochroną
zabytków. Zmiany personalne nie ominęły także Ośrodka Ochrony Dziedzictwa
Archeologicznego, w którym w wyniku ujawnionych w 2006 roku przez prasę nieprawidłowości zmieniono kierownictwo, obsadzając je ludźmi wprawdzie nie mającymi wcześniej nic wspólnego z konserwatorstwem zabytków archeologicznych,
jak i w ogóle mającymi niewielkie doświadczenie zawodowe, jednak posiadającymi
odpowiednie poparcie polityczne. Następnie w ciągu pół roku doprowadzono do
likwidacji Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, włączając go jako dział
do Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. W ten sposób została stracona szansa istnienia na poziomie centralnym samodzielnej instytucji wyspecjalizowanej w ochronie zabytków archeologicznych. Instytucja ta wymagała oczywiście
zreformowania w celu ukształtowania właściwych proporcji odnośnie do różnych
aspektów działania konserwatorstwa archeologicznego, jednak była niewątpliwym
osiągnięciem polskiej archeologii i powinna nadal istnieć jako ośrodek programujący i koordynujący konserwatorstwo zabytków archeologicznych w Polsce.
Dział Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego w 2007 roku kontynuował w zasadzie działanie ośrodka. Zajmował się zatem przede wszystkim rozdzielaniem
środków i zleceń na wykonywanie Archeologicznego Zdjęcia Polski, na badania
stanowisk archeologicznych oraz kontynuował współpracę z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie badań wykopaliskowych poprzedzających
budowę autostrad, aczkolwiek współpraca ta została dość mocno ograniczona.
W Archeologicznym Zdjęciu Polski przyjęto zasadę, że bez względu na jakość wykonanych wcześniej prac instytucje i wykonawcy, którzy współpracowali z ośrodkiem przed 2007 rokiem, zostali wyeliminowani, a ich miejsce zajęły instytucje, które
wcześniej prac tych nie prowadziły lub wykonywały je w ograniczonym zakresie.
Jaki jest efekt tak prowadzonej polityki konserwatorskiej, można przekonać się
już w roku następnym, analizując poziom merytoryczny dokumentacji prac wykonanych w roku poprzednim. Poza tym działalność Działu Ochrony Dziedzictwa
Archeologicznego w 2007 roku zaznaczyła się zwrotem ku finansowaniu badań
archeologicznych, w których używa się szeroko wykrywaczy metali. Jednym z „poligonów doświadczalnych” stało się stanowisko celtyckie w województwie opolskim.
Na szczęście wszystkie działania odbywały się tu z udziałem i pod nadzorem służby
konserwatorskiej.
Zmiany polityczne, jakie nastąpiły jesienią 2007 roku, znalazły również odbicie
w warunkach funkcjonowania konserwatorstwa archeologicznego i stosowaniu
jego teorii i praktyki. Zaznaczyły się one likwidacją w Krajowym Ośrodku Badań
i Ochrony Zabytków działu archeologicznego, co spowodowało, że inspektorzy
w województwach zostali pozostawieni już całkowicie sami sobie, a polityki państwa w zakresie ochrony zabytków archeologicznych nadal nie ma. Z końcem 2010
roku KOBiDZ został przekształcony w Narodowy Instytut Dziedzictwa. W związku
z powstaniem nowej instytucji centralnej zostały zmienione priorytety jej działalności. Postanowiono zwrócić szczególną uwagę na rozwój nowoczesnych metod
detekcji, ewidencji i dokumentacji zabytków, wdrażając w tym celu programy finansowane z budżetu państwa. Ich wyniki zasilą zasoby dokumentacyjne służb konserwatorskich, jednak są one planowane i realizowane nadal bez ich bezpośredniego
udziału. Nowa instytucja podejmuje również działania w zakresie przeciwdziałania
lobby „poszukiwaczy skarbów” rabujących w coraz większym zakresie dziedzictwo
archeologiczne. Władze NID podjęły również wiele inicjatyw mających na celu
zmiany prawa dotyczącego ochrony zabytków, niestety nie zawsze z pozytywnym
skutkiem. Najbardziej intensywne działania podejmowane są w sferze wizerunku,
popularyzującej problematykę ochrony dziedzictwa narodowego zarówno w kraju,
jak i za granicą. Coraz więcej działań podejmowanych przez NID służy wspomaganiu działalności w zakresie konserwatorstwa archeologicznego. Jest istotne, że
obecnie problemy konserwatorskie są postrzegane w tej instytucji nie tylko przez
pryzmat badań archeologicznych związanych z wielkimi inwestycjami.
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Conservation (1945–2012)
Summary

From the end of WW II until 1950 protection of archaeological monuments in Upper Silesia practically did not exist.
In 1950 the area was taken charge of by two inspectors from the Ministry of Culture and Art, Andrzej Żaki, appointed for
Katowice voivodship, Andrzej Gałuszka – for Opole voivodship. Unfortunately, next to the named areas each had to take care
of other areas as well (Małopolska, Lower Silesia) to which they devoted most of their time. Żaki was soon (1954) replaced by
Adam Krauss, who was also stationed in Kraków and was concerned more with the subject of Małopolska than with Upper
Silesian issues.
In 1961 Klemens Macewicz became Archaeological Monuments Officer for Opole voivodship (western region of Upper
Silesia) continuing and consolidating the work of his predecessor. He placed under special supervision the aggregate workings exploited for industrial purposes, and where possible, also for economy. Another of his projects was making surveys
and recording.
On 15 February 1962 a new law on protection of culture values and museums was enacted. In the years that followed
the law and executory regulations were put into practice; the key effect was introduction of the Monuments Register as the
central instrument of protection. The Archaeological Monuments Officer in Opole immediately started using this instrument
on a fairly extensive scale and for over nearly 40 years would add to this register the greatest number of archaeological sites
an a national scale.
In the period 1964–1965 the post of the Archaeological Monuments Officer of Katowice voivodship was held by Jerzy
Szydłowski, from 1955 with the Upper Silesian Museum in Bytom as head of the Archaeology Department. Only after two
years archaeological monuments conservation in Katowice voivodship became officially the charge of the Upper Silesian
Museum in Bytom; the newly instituted post of Archaeology Monuments Officer was filled by Wanda Hrebendowa. In the
period 1974–1975 the same position was held by Elżbieta Szydłowska, since 1976 – by Jacek Pierzak.
Following the administrative reform of 1976 the existing system was expanded. In Bielsko-Biała voivodship Jacek Reyniak
was appointed Archaeological Monuments Officer, in Częstochowa voivodship, the post was given, first, to Maria Gołąb, from
1988, to Jacek Koj.
In each of the newly created voivodships similar projects were undertaken, although they were implemented in different
manner and with varying intensity. They included creating and updating the records and archival card files of archaeological sites, scheduling of archaeological finds, conservator inspection and intervention, and from 1979 the implementation of
an all-Polish program of field survey for recording archaeological sites.
Significant alterations in the system of monuments protection in Poland came after the change of the political regime in
1989. A central state administration for monuments protection was created and absorbed the formerly existing institutions.
The 1990s were a period of continuous transformation of the monuments conservation services. In 1996 a period of
a relative self-sufficiency came to an end. After two years, a new shock came – following a significant reform of Poland’s
administration the number of voivodships was reduced to 16. The offices in Bielsko-Biała and Częstochowa were brought
under charge of the voivodship Monuments Officer in Katowice.
The Law of 23 July 2003 on protection and keeping of monuments came into force 17 November 2003. Archaeological
Monuments Officers, or more precisely, Archaeology Inspectors, were demoted to the role of clerks. They no longer have the
prerogative of carrying out salvage or rescue excavations, developing analyses for the reserve-level protection of archaeological sites or enacting these reserves, developing analyses for the protection of an area, even with the units of territorial selfgovernment. The self-sufficiency of the Inspector is limited to acting upon authority of the voivodship Monuments Inspector
to monitoring the level of preservation of archaeological monuments and archaeological works being conducted.
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BADANIA POWIERZCHNIOWE (1945–2012)

Archeologia jako dyscyplina badawcza kojarzy się przede wszystkim z odkryciami dokonanymi pod powierzchnią ziemi w trakcie badań wykopaliskowych. Ogromną
jednak rolę w metodach badawczych tej dyscypliny odgrywają badania powierzchniowe. Może się to wydawać paradoksalne, ale to właśnie obserwacje dokonane
na powierzchni dostarczają podstawowej wiedzy dotyczącej rekonstrukcji dawnych
struktur osadniczych, ich przestrzennych układów oraz podziału chronologicznego.
Nie sposób sobie dziś wyobrazić osadniczej monografii regionalnej napisanej bez
wykorzystania badań powierzchniowych, a częstokroć rezultaty tych poszukiwań są
jedynym źródłem informacji o dziejach osadnictwa na danym terenie.
Dzieje się tak dlatego, że ukryte pod ziemią źródła archeologiczne – fragmenty
naczyń glinianych, narzędzia kamienne, kości i inne materialne pozostałości działalności człowieka rzadko kiedy pozostają nienaruszone. Wiele przyczyn naturalnych,
jak ruchy masowe warstwy powierzchniowej, intensywne działanie wód opadowych, działanie wiatru czy też działalność człowieka (np. w wyniku głębokiej orki),
powoduje ich wyniesienie na powierzchnię. Ta właśnie okoliczność pozwala na
rozpoznanie nowych stanowisk archeologicznych – lokalizację dawnych osiedli,
cmentarzysk, miejsc produkcji i innych form działalności człowieka w przeszłości.
Podstawowym celem badań powierzchniowych jest odkrycie stanowisk archeologicznych, a następnie zebranie o nich wszystkich danych. Badania te pozwalają
na stosunkowo szybką rejestrację śladów osadnictwa i rekonstrukcję sieci osadniczej. Jest to o tyle istotne, że podjęcie wykopalisk na wszystkich stanowiskach jest
niemożliwe ze względów ekonomicznych. Na podstawie poszukiwań powierzchniowych możliwa jest także selekcja ważniejszych stanowisk przeznaczonych do
późniejszych prac wykopaliskowych. Badania powierzchniowe stwarzają również
wyjątkowo korzystną okazję do obserwacji środowiska geograficznego, które determinowało rozmieszczenie punktów osadniczych, warunki życia społeczności
i sposób ich gospodarowania.
Rola badań powierzchniowych nie sprowadza się jednak tylko do celów
naukowych, ma także bardziej praktyczny wymiar. Szereg przyczyn – zarówno
wzmagające się procesy erozji, jak i nasilająca się niszcząca działalność człowieka
(kopalnie odkrywkowe, zbiorniki wodne, nowe drogi i autostrady, zakłady przemysłowe i centra handlowe, rozbudowujące się miasta) – powoduje ciągłe niszczenie
stanowisk archeologicznych. Rejestracja stanowisk archeologicznych podczas badań powierzchniowych pozwala na podjęcie działań związanych z orzecznictwem
konserwatorskim i przeprowadzenie – jeśli to konieczne – ratowniczych badań
wykopaliskowych.
Badania powierzchniowe nie są – wbrew pozorom – łatwą dziedziną uprawiania archeologii. Istotnym ich elementem są prace przygotowawcze, na które
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Ryc. 1. Badania powierzchniowe
Marka Bednarka w okolicach Głubczyc

składają się skompletowanie dokumentacji wstępnej i organizacja ekspedycji. Podstawowe znaczenie ma kwerenda przeprowadzona w archiwach różnych placówek
uprawnionych do przechowywania zbiorów i dokumentacji archeologicznej. W jej
trakcie pozyskiwane są informacje na temat wcześniejszych badań i przypadkowych odkryć na obszarze planowanych badań powierzchniowych. W czasie badań
powierzchniowych weryfikacji podlegają wszystkie stanowiska, zarówno ze ścisłą
lokalizacją, jak i z lokalizacją przybliżoną. Niezbędny element planowanych badań
to zaopatrzenie w mapy hipsometryczne. Podstawową jest mapa 1 : 25 000, jednak ze względu na jej niedokładność odkryte od lat 90. stanowiska zaznacza się
na mapach w skali 1 : 10 000, a mapę w skali 1 : 25 000 traktuje się jako mapę
zbiorczą. Bardzo istotnym warunkiem powodzenia badań jest odpowiedni wybór
terminu ich przeprowadzenia. W ciągu roku są dwa naturalne sezony badań powierzchniowych: wiosenny i jesienny. W obu tych porach spełniony jest podstawowy warunek powodzenia badań – obszary pól uprawnych są całkowicie lub
w dużej części pozbawione pokrywy roślinnej. Prace poszukiwawcze prowadzone
są w zespołach 3–10-osobowych, poruszających się zwykle tyralierą (ryc. 1). Specjalnie uwarunkowania badań powierzchniowych dotyczą poszukiwań w lasach.
Nie można tu uzyskać rezultatów porównywalnych z osiągniętymi w badaniach
na polach uprawnych. Z drugiej strony w lasach zachowane są często obiekty
naziemne, które poza nimi w większości już zniszczono. Są to m.in. mogiły, kopce,
wały, kręgi i stelle kamienne. Jedne z najtrudniejszych warunków prowadzenia badań powierzchniowych występują na terenach górskich. Metodyka badań jest tu
odmienna niż na równinach. Stosuje się tu techniki precyzyjnej obserwacji, koncentrując się przede wszystkim na prospekcji stoków denudacyjnych, gdzie dochodzi
do wypłukiwania materiału zabytkowego.
Prace badawcze na nowo odkrytym stanowisku koncentrują się na trzech czynnościach: pozyskaniu materiału źródłowego i danych o jego rozmieszczeniu, lokalizacji i oznaczeniu zasięgu stanowiska, zapisaniu informacji o stanowisku i jego zaznaczeniu na mapie, ewentualnym sporządzeniu szkicu sytuacyjnego. Końcowym
etapem prac jest określenie chronologii i przynależności kulturowej stanowiska.
Badania powierzchniowe odgrywają znaczącą rolę w metodach badawczych
archeologii niemalże od początku jej wyodrębnienia jako nauki. W Polsce badania
na piaskach wydmowych prowadzono już w połowie XIX wieku. Z początkiem
XX wieku pojawiły się pierwsze instrukcje metodyczne dotyczące tego typu badań. Poważny wkład w rozwój tej metody miał nestor polskiej archeologii Józef
Kostrzewski. Rozszerzył on badania powierzchniowe na strefy najczęściej objęte
osadnictwem, głównie wzdłuż rzek i mniejszych cieków wodnych. Wprowadził lokalizację odkrytych stanowisk na mapach w skali 1 : 25 000. Dążył do wykonania
pełnego zakresu tych badań w Wielkopolsce i na Kujawach. W okresie przedwojennym organizował również wyprawy na Górny Śląsk. Na tym terenie jednak w tym
czasie intensywnie działali przede wszystkim archeolodzy niemieccy, a główne
ośrodki badawcze znajdowały się w Bytomiu, Raciborzu i Opolu.
Istotnym celem pierwszych powojennych badań powierzchniowych oprócz
samych poszukiwań była weryfikacja danych odnoszących się do Górnego Śląska zebranych przez badaczy niemieckich do 1944 roku. Dotyczyło to głównie
powiatów głubczyckiego, kozielskiego i raciborskiego, a później grodkowskiego,
krapkowickiego i oleskiego
Jedne z pierwszych powojennych badań powierzchniowych przeprowadził
na Płaskowyżu Głubczyckim Marek Gedl. Były to prace poszukiwawcze w rejonie
Kietrza, prowadzone we wczesnych latach 50. przy okazji ratowniczych badań wykopaliskowych w Rakowie, powiat głubczycki. Po złagodzeniu przepisów o ruchu
przygranicznym po 1956 roku M. Gedl na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków we Wrocławiu kontynuował badania poszukiwawcze w południowej
części Płaskowyżu Głubczyckiego. Prace te przerodziły się w program badawczy
obejmujący całą Wyżynę oraz dorzecze górnej Odry. Realizował go zespół badaczy
z Katedry Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1963–
1964 badaniami objęto teren pomiędzy Odrą a Psiną, w 1965 roku południową
część Płaskowyżu Głubczyckiego aż po granicę państwa. W ramach poszukiwań
odkryto 106 stanowisk zlokalizowanych w powiecie raciborskim.
W połowie lat 50. z inicjatywy Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie podjęto próbę weryfikacji i inwentaryzacji średniowiecznych grodzisk i osad
na Opolszczyźnie. Bezpośrednie wykonawstwo prac w ramach programu spoczęło
na Zakładzie Archeologii Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu,
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a ściślej na Józefie Kaźmierczyku i Klemensie Macewiczu. Od 1961 roku, po utworzeniu stanowiska wojewódzkiego konserwatora zabytków archeologicznych, sprawę weryfikacji i odkryć nieznanych grodzisk, poszukiwań osad przejął powołany na
to stanowisko K. Macewicz. Z czasem w badania powierzchniowe i weryfikacyjne
włączyli się Marek Gedl i Michał Parczewski z Katedry Archeologii UJ w Krakowie
oraz Zbigniew Bagniewski i Stanisław Pazda z Katedry Archeologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Do 1972 roku w ramach programu zweryfikowano i odkryto ponad
400 obiektów średniowiecznych, z których ok. 250 stanowią rozpoznane głównie
powierzchniowo osady. Ukoronowaniem prac w ramach tego programu była publikacja J. Kaźmierczyka, K. Macewicza, S. Wuszkan.
Badania powierzchniowe zarówno poszukiwawcze, jak i weryfikacyjne na
Płaskowyżu Głubczyckim oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, realizowane
głównie ze środków służby konserwatorskiej województwa opolskiego, trwały
do przełomu lat 70. i 80., do czasu podjęcia prac w ramach Archeologicznego
Zdjęcia Polski. Badania te były wykonywane przez archeologów ze środowisk
krakowskiego i wrocławskiego oraz opolskiej służby konserwatorskiej. Ich wyniki były sukcesywnie publikowane w Terenowych badaniach archeologicznych na
Opolszczyźnie, „Opolskim Roczniku Muzealnym” „Informatorze Konserwatorskim”
oraz „Silesia Antiqua”.
W 1968 roku prowadzone były poszukiwania oraz weryfikacje w powiecie
głubczyckim, m.in. w Babicach, Baborowie, Biernatowie, Jędrychowicach, Wojnowicach, Włodzieninie. Prace te realizowane przez Zbigniewa Bagniewskiego, Piotra Kaczanowskiego, Andrzeja Kudłę, Stanisława Pazdę ujawniły ok. 130 stanowisk.
W 1969 roku Zbigniew Bagniewski i Barbara Czerska podjęli badania w powiecie
głubczyckim, gdzie odkryli 107 stanowisk. W tym samym czasie w powiecie raciborskim, z ramienia Biura Dokumentacji Zabytków w Opolu, prace poszukiwawcze
prowadzili Eugeniusz Tomczak, Michał Parczewski i Karol Bykowski, odkrywając ok.
25 stanowisk archeologicznych w Babicach, Dolędzinie, Krzanowicach, Kuźni Raciborskiej, Nędzy, Rudzie Kozielskiej, Pietraszynie. Kolejne badania powierzchniowe
w powiecie głubczyckim były wykonane przez Z. Bagniewskiego w latach 1972–
1973 (ze środków ówczesnego Biura Dokumentacji Zabytków w Opolu). Przyniosły
one odkrycie kolejnych 110 stanowisk archeologicznych w okolicach Baborowa,
Chróścielowa, Dzbańców, Dzierżysławia, Głubczyc, Jędrychowic, Lubotynia, Ludmierzyc, Nowej Cerekwi, Pilszcza, Rakowa i Wojnowic.
Kolejne 40 stanowisk w rejonie Raciborza, w miejscowościach Brzeziny, Ciechowice, Cyprzanów, Lekartowo, Maków, Pawłów, Racibórz-Miedonia, Samborowice,
Słowików, Wojnowice odkrył w 1974 roku Jan Chochorowski. W następnym roku
ten sam badacz, kontynuując prace w rejonie Brzezin, Cyprzanowa, Czerwięcic,
Gródczanek, Grzegorzewic, Kornic, Krowiarek, Ligoty Książęcej, Łubowic, Makowa,
Pietrowic Wielkich, Siedlisk, Słowikowa, odkrył ok. 90 nowych stanowisk.
Badania powierzchniowe prowadzone były również na innych terenach Górnego Śląska, zwłaszcza w jego częściach zachodniej i północnej.
W latach 1955–1963 Katedra Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadziła program poszukiwań i weryfikacji stanowisk w dorzeczu Liswarty. W latach
1962 i 1963 w ramach tych badań spenetrowano znaczną część powiatów lublinieckiego i oleskiego. Ogółem zidentyfikowano wówczas ok. 75 stanowisk, w większości z powiatu lublinieckiego. W latach 1961–1964 Marek Gedl, Bolesław Ginter,
Kazimierz Godłowski, z inicjatywy oraz za środki finansowe ówczesnych władz
powiatowych, Instytutu Śląskiego w Opolu oraz konserwatora zabytków archeologicznych w Opolu, przeprowadzili badania poszukiwawcze w powiecie oleskim,
uchodzącym wówczas za jeden z najsłabiej rozpoznanych obszarów Opolszczyzny.
Ogółem w powiecie odnotowano ok. 130 stanowisk, z czego 106 nowo odkrytych.
W latach 1966–1967 podjęto weryfikację powierzchniową odkrytych nieco
wcześniej stanowisk w powiecie raciborskim, zwłaszcza na jego peryferiach południowo-wschodnich (Babice, Bieńkowice, Górki, Kornice, Krowiarki, Krzanowice,
Lekartów, Racibórz, Tworków), oraz m.in. w powiatach krapkowickim, opolskim, kozielskim, strzeleckim. Zweryfikowano łącznie 59 stanowisk, z czego 37 w powiecie
raciborskim. Wykonawcami prac weryfikacyjnych byli m.in. Z. Bagniewski, S. Pazda,
A. Kudła (powiat raciborski), J. Romanow (powiat kozielski), P. Kaczanowski (powiaty
krapkowicki i strzelecki). W 1968 roku prace realizowane przez Z Bagniewskiego,
P. Kaczanowskiego, A. Kudłę, S. Pazdę przyniosły odkrycie m.in. 18 stanowisk w powiecie kozielskim. W 1969 roku Z. Bagniewski i B. Czerska przeprowadzili badania w powiatach kozielskim, niemodlińskim, nyskim, strzeleckim, odkrywając 83
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stanowisk. Badania powierzchniowe prowadziły również w ograniczonym zakresie
muzea. W 1960 roku prace poszukiwawcze w powiecie strzeleckim (Kielcza, Żędowice) i powiecie krapkowickim (Borowiec, Gogolin, Krapkowice-Otmęt, Zakrzów,
okolice Góry Świętej Anny) wykonywało Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. W 1967
roku Muzeum Śląska Opolskiego prowadziło badania m.in. w powiatach opolskim,
oleskim i kozielskim, w 1968 roku w powiatach opolskim (3 miejscowości) i prudnickim (2 miejscowości).
Początek lat 70. przyniósł rozszerzenie obszarów objętych rozpoznaniem powierzchniowym na Opolszczyźnie, prowadzonym ze środków konserwatorskich
przez pracowników Biura Dokumentacji Zabytków w Opolu. Na większą skalę prowadzono rozpoznanie powiatu strzeleckiego (w rejonie Kielczy, Kolonowskich, Zawadzkich, Staniszcza i Żędowic), gdzie J. Chochorowski w latach 1972–1973 odkrył
15 stanowisk archeologicznych. Badania te stanowiły kontynuację prac w powiecie
strzeleckim rozpoczętych przez P. Kaczanowskiego w 1967 roku. W tym samym
czasie Stanisław Pazda i Maciej Krzymuski odkryli w powiecie kluczborskim w rejonie Miechowej, Polanowic i Proślic 10 stanowisk. Z. Bagniewski, J. Burdukiewicz
i K. Bykowski prowadzili rozpoznanie powierzchniowe w ówczesnym powiecie kozielskim, w miejscowościach: Grzędzie, Koza, Łaniec, Radoszowy i Wronin, rejestrując
ok. 30 stanowisk, a E. Tomczak odkrył w powiecie opolskim: w Boguszycach, Chrzanowie, Opolu-Wójtowej Wsi, Raszowie, Siołkowicach, Winowie i Źlinicach, 11 stanowisk. W 1973 roku w powiatach oleskim, namysłowskim i niemodlińskim badania
prowadziło Muzeum Śląska Opolskiego. W następnym roku P. Kubów, K. Macewicz
i E. Tomczak w rejonie Opola odkryli 4 stanowiska, a Z. Bagniewski, K. Bykowski,
i J. Burdukiewicz, kontynuując rozpoznanie powiatu kozielskiego, zarejestrowali
ok. 50 stanowisk w następujących miejscowościach: Błażejowice, Kędzierzyn, Kuźniczka, Lenartowice, Łany, Mechnica. Miejsce Kłodnickie, Stradunia, Witosławice.
W 1975 roku w powiecie opolskim (gminy Ozimek, Opole, Łubiany) E. Tomczak
odkrył 10 stanowisk. Badania powierzchniowe realizowane były również w Strzelcach Opolskich przez Krzysztofa Spychałę i J. Zegarlińskiego.
W drugiej połowie lat 70. na Opolszczyźnie kontynuowano badania powierzchniowe weryfikacyjne i poszukiwawcze, w dużej mierze, podobnie jak w latach poprzednich, dla potrzeb konserwatorskich związanych m.in. z inwestycjami, pracami melioracyjnymi, zagospodarowaniem przestrzennym i orzecznictwem. Badania te objęły tereny
wchodzące w skład późniejszych powiatów m.in. głubczyckiego, kędzierzyńskiego,
kluczborskiego, krapkowickiego, opolskiego, prudnickiego. W latach 1977–1980 badania w powiecie kluczborskim (w 37 miejscowościach) prowadził Wojciech Łonak. Prace
realizowane były w gminach: Byczyna (1977–1978), Kluczbork (1978 i 1980), Laskowice
Wielkie (1978–1980), Wołczyn (1977–1978). Zbigniew Bagniewski wspólnie z Aleksandrem Starzyńskim prowadzili poszukiwania i weryfikację stanowisk w gminach Głogówek i Biała Prudnicka (1977), Wiesław Piszczałowski ze Stefanem Łęczyckim w gminach
Głogówek i Biała Prudnicka (1979), S. Wuszkan i K. Spychała w gminie Lubrza (1978)
w powiecie prudnickim. Gminy powiatu krapkowickiego: Gogolin, Strzeleczki i Zdzieszowice (1977–1978), Krapkowice (1979) badał Włodzimierz Wojciechowski. W gminie
Krapkowice (1977) badania prowadził również Cezary Buśko, a w gminie Strzeleczki
(1979) K. Bykowski. W gminie Cisek, powiat kozielski, badania z ramienia Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego w 1978 roku zrealizowała B. Czerska, a w gminie
Reńska Wieś Andrzej Dwilewicz, K. Rytka, S. Florek z Pracowni Konserwacji Zabytków
we Wrocławiu. W 1979 roku w gminie Popielów, w powiecie opolskim, prowadził prace
W. Łonak. Warto zwrócić uwagę, że badania powierzchniowe (poszukiwawcze i weryfikacyjne) w latach 1975–1980 prowadzone były dla potrzeb konserwatorskich równolegle z badaniami pilotażowymi AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski). Z podobną sytuacją,
choć na mniejszą skalę mamy do czynienia w kolejnych latach (np. badania W. Łonaka
w 1980 r. w powiecie kluczborskim oraz I. Ziółkowskiej w 1981 r. w powiecie nyskim).
Badania powierzchniowe, zarówno poszukiwawcze, jak i weryfikacyjne, na
Opolszczyźnie prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, a także ciągła
weryfikacja poszczególnych terenów, już wcześniej i niejednokrotnie badanych,
stworzyły swoisty system monitoringu stanowisk archeologicznych, a Opolszczyzna
zyskała miano jednego z najlepiej rozpoznanych archeologicznie regionów w Polsce jeszcze przed realizacją badań powierzchniowych metodą Archeologicznego
Zdjęcia Polski (ryc. 2).
Inaczej sytuacja przedstawiała się w pozostałej części Górnego Śląska. Na
tym obszarze stopień zaawansowania rozpoznania powierzchniowego do czasu
rozpoczęcia badań poszukiwawczych systemem Archeologicznego Zdjęcia Polski
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Ryc. 2. Karta badań powierzchniowych
(przód i tył) stosowana w woj. opolskim
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był stosunkowo niewielki. Ośrodkami prowadzącymi tego typu prace były przede
wszystkim placówki muzealne: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum w Gliwicach, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.
W 1957 roku z ramienia Muzeum Górnośląskiego prace poszukiwawcze prowadziła Anna Stankiewicz-Węgrzykowa w Sośnicowicach, powiat gliwicki. W tym
samym roku Jerzy Szydłowski i Teodor Kubiczek zrealizowali prace poszukiwawcze na trasie Warszowice–Pszczyna. Dalsze poszukiwania zostały przeprowadzone
w 1958 roku przez pracowników Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (J. Szydłowski, E. Dobrzańska i T. Kubiczek) w powiecie tarnogórskim (Zbrosławice), w powiecie
gliwickim (Poniszowice) oraz w powiecie lublinieckim (Warłów, Turza). W 1960 roku
badania realizowane były (J. Szydłowski) w rejonie Bielska i Skoczowa, w powiecie lublinieckim w Kaletach, Drukarni, Piotrowinie oraz w Imielinie, powiat tyski
(E. Dobrzańska). Odkryto jedynie kilka wcześniej nieznanych stanowisk. Rok później
badania kontynuowane były na Podbeskidziu, w okolicach Goleszowa (6 stanowisk). W tym samym czasie, z ramienia Śląskiego Instytutu Naukowego, badania
powierzchniowe w powiecie gliwickim, w rejonie Ciochowic i Świbia, przeprowadziła A. Stankiewicz-Węgrzykowa z Muzeum w Gliwicach.
W 1963 roku w powiatach lublinieckim (Gwoździany, Lisów), tarnogórskim
(Strzybnica, Piaseczno) zrealizowano prace poszukiwawcze ze środków konserwatorskich, natomiast Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przeprowadziło badania
powierzchniowe w Tarnowskich Górach, Bytomiu, Wodzisławiu, Bielsku, Zabrzu,
Rędzinie (powiat lubliniecki) i Gierałtowicach (powiat rybnicki). Badania w powiecie lublinieckim (Droniowice, Warłów), w rejonie Wodzisławia (Lubomia) oraz
w Bielsku kontynuowane były w następnym roku, podjęto również rozpoznanie
Gostynia w powiecie tyskim. W latach 1966–1967 Muzeum w Gliwicach we współpracy ze służbami konserwatorskimi prowadziło poszukiwania terenowe w okręgu
rybnickim. Badania te są jedynymi badaniami powierzchniowymi realizowanymi
przez służby konserwatorskie ówczesnego województwa katowickiego w latach
1965–1970. Muzeum gliwickie podjęło w większym zakresie rozpoznanie powiatu
gliwickiego, prowadząc badania w Dłużniczkach, Łanach Małych i Wielkich, Pławniowicach, Rudzińcu, Sarnowie, Toszku, natomiast Muzeum Górnośląskie w Bytomiu kontynuowało badania powierzchniowe w rejonie Tarnowskich Gór (Ożarowice) oraz w powiecie wodzisławskim (Gołkowice, Międzyrzec, Olza), a następnie
zrealizowało powierzchniową weryfikację stanowisk w Bestwinie (powiat bielski),
Lubomi (powiat wodzisławski). W 1970 roku badania weryfikacyjne w powiecie gliwickim prowadził Z. Bagniewski z Uniwersytetu Wrocławskiego przy współudziale
E. Tomczaka (m.in. Gliwice-Łabędy, Kleszczów, Łubie, Sośnicowice).
W 1973 roku prace poszukiwawcze w dorzeczu Szotówki, Piotrówki i Olzy
podjął Werner Pierzyna z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (Godów, Gołkowice).
W następnym roku badacz ten zrealizował poszukiwania w Roju, powiat rybnicki.
Niewielkie akcje były również w południowej części Górnego Śląska – na
Śląsku Cieszyńskim. Pierwsze powojenne badania powierzchniowe prowadził
tu w latach 50. w ramach Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej Andrzej Żaki
(m.in. odkrycie założenia grodowego na górze Palenica w Jaworzu). W latach
60. wspomniane już niewielkie penetracje powierzchniowe w Bielsku, Goleszowie i Skoczowie realizował J. Szydłowski z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
W 2. połowie lat 70., z ramienia urzędu konserwatorskiego, badania poszukiwawcze i weryfikacyjne na niewielką skalę prowadził Jacek Reyniak. Większą akcję badawczą podjęli Paweł Valde-Nowak i Jacek Rydlewski w początkach lat 80.
na Pogórzu Śląskim, m.in. w okolicach Bielska-Białej. W 2. połowie lat 80. wielu
odkryć, m.in. konstrukcji kopców kamiennych, dokonali Edelgarda M. Foltyn i Eugeniusz Foltyn. W latach 90., niezależnie od badań powierzchniowych prowadzonych systemem AZP, E. Czader oraz E.M. i E. Foltynowie dokonali odkrycia kilku
stanowisk z epoki kamienia w Jaworzu. W tym samym czasie Bożena i Bogusław Chorążowie przeprowadzili badania weryfikacyjne na Pogórzu Cieszyńskim.
W latach 1970–1980 przedmiotem dyskusji w środowisku archeologicznym
stało się stworzenie programu kompleksowych badań powierzchniowych, który
objąłby całe terytorium państwa polskiego. Tak zaprojektowany program stał się
ewenementem na skalę światową, nie mającym analogii w badaniach archeologicznych w innych krajach. Program ten stał się największym przedsięwzięciem
badawczo-konserwatorskim polskiej archeologii, realizowanym po dzień dzisiejszy.
W latach 1978–1981 opracowano i ustalono zasady wykonywania badań metodą
tzw. Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP). Od tego momentu wszystkie badania
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Ryc. 3. Karta Ewidencji Stanowiska
Archeologicznego (przód i tył)
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Ryc. 4. Przykładowa mapa obszaru Archeologicznego Zdjęcia Polski w skali 1 : 25 000

powierzchniowe w ramach programu wykonywane są tą samą metodą i mogą być
prowadzone tylko przez uprawnionego archeologa. Dokumentacja z tych badań
archiwizowana jest w wojewódzkich urzędach konserwatorskich oraz w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie (dawniej Ośrodek Dokumentacji Zabytków, następnie Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków).
Projekt ten, zainicjowany w 1978 roku, w niektórych rejonach kraju zakończony
został już w latach 90., w innych realizowany jest po dzień dzisiejszy. Głównym
celem Archeologicznego Zdjęcia Polski jest zebranie i udokumentowanie podstawowych informacji o wszystkich stanowiskach archeologicznych w Polsce, które
można zweryfikować lub odkryć w toku badań powierzchniowych. Dokumentacja
tych stanowisk ma zawierać informacje przydatne dla celów tak naukowych, jak
i konserwatorskich związanych z ochroną zasobów zabytków archeologicznych.
Służyć im miała obowiązująca w całym kraju Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego (KESA), wypełniana dla każdego stanowiska (ryc. 3). Karta podzielona jest
na działy i rubryki, gdzie umieszczane są podstawowe dane o samym stanowisku
oraz o jego uwarunkowaniach środowiskowych i zagrożeniach konserwatorskich.
Realizacji celów naukowych służą przede wszystkim dane dotyczące klasyfikacji
kulturowo-chronologicznej oraz cech fizjograficznych i geomorfologicznych stanowiska. Dla celów orzecznictwa konserwatorskiego istotne znaczenie mają dane
określające stopień i rodzaj zagrożenia stanowiska, jego powierzchnię, rozrzut i gęstość występowania materiału zabytkowego, właścicieli nieruchomości, dokładną
lokalizację na podkładach mapowych 1 : 10 000, szkicach itd. Istotne znaczenie mają
również numery działek gruntowych, wykaz właścicieli i użytkowników gruntów
oraz wyrys mapy katastralnej z zaznaczonym zasięgiem stanowiska.
W celu realizacji programu AZP powierzchnia Polski została pokryta siatką, podzielona na obszary w kształcie prostokąta o powierzchni 37,5 km2 (7,5 × 5 km).
Kartograficznym odpowiednikiem obszaru jest mapa w skali 1 : 25 000 w formacie
A4, oznakowana numerami pasa i słupa siatki (np. 84–33, 107–49) (ryc. 4).
Na dokumentację danego obszaru składają się:
– mapa w skali 1 : 25 000 z naniesionymi stanowiskami archeologicznymi i kolejną
numeracją w ramach obszaru,
– alfabetyczny spis stanowisk z numeracją w ramach miejscowości, z podaniem
odpowiadającego numeru na obszarze,
– sprawozdanie – analiza opisowa,
– karty ewidencji stanowisk archeologicznych, do których dołączone są wyrysy
z map w skali 1 : 10 000 z zaznaczeniem zasięgu stanowiska,
– inwentarz zabytków.
Historyczny Górny Śląsk podzielony został na 404 obszary AZP (ryc. 5). Prace
poszukiwawcze były koordynowane przez cztery placówki konserwatorstwa archeologicznego odpowiadające dawnemu podziałowi administracyjnemu na województwa: opolskie (Klemens Macewicz, Krzysztof Spychała), bielskie (Jacek Reyniak), katowickie (Jacek Pierzak) i częstochowskie (Jacek Koj). Najwcześniej, bo już
w 1977 roku, regularne badania metodą AZP rozpoczęto w województwie opolskim
w ramach badań pilotażowych. Nieco później, w 1980 roku, badania zainicjowano
w województwie bielskim (w jego części śląskiej), a w 1982 roku w województwie
katowickim oraz powiatach oleskim i lublinieckim w województwie częstochowskim.
Realizacja programu AZP na Górnym Śląsku przebiegała stosunkowo szybko. W zależności od stanu rozdysponowywanych środków finansowych prowadzono badania 3–10 obszarów rocznie. Najwcześniej, bo już w 1984 roku prace poszukiwawcze
zakończono w powiatach oleskim i lublinieckim. W 1994 roku prace poszukiwawcze
zakończono w śląskiej części województwa bielskiego. W dawnych województwach
opolskim i katowickim badania nie zostały do tej pory zakończone, jednak ich realizacja sięga już ponad 90% powierzchni. Pewnego rodzaju dopełnieniem badań AZP
są prace weryfikacyjne w niektórych częściach Górnego Śląska. Przykładem takich
poszukiwań są badania w 1994 roku w dolinie rzeki Rudy (badania E.M. i E. Foltynów,
M. Kurgan-Przybylskiej i J. Wysockiej-Grzanki).
Prace poszukiwawcze na Górnym Śląsku były wykonywane przez archeologów
zatrudnionych zarówno w placówkach naukowych, akademickich czy muzealnych,
jak też w firmach prywatnych. Zdecydowanie na plan pierwszy pod względem
przebadanej powierzchni wysuwają się archeolodzy skupieni w dwóch ośrodkach
– krakowskim i wrocławskim. Ośrodek krakowski reprezentowany był przez badaczy
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wrocławski przez archeologów z Katedry Archeologii, później Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocław-
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Ryc. 5. Obszary Archeologicznego
Zdjęcia Polski na Górnym Śląsku
i ziemiach pogranicznych

skiego, Pracowni Archeologicznej Pracowni Konserwacji Zabytków oraz Muzeum
Archeologicznego we Wrocławiu. W północnej części Górnego Śląska badania
prowadzili pracownicy Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Istotny wkład
mieli również archeolodzy z muzeów górnośląskich: Muzeum Śląska Opolskiego,
Muzeum w Nysie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Muzeum w Bielsku-Białej (ryc. 6).
Badania powierzchniowe prowadzone metodą AZP przyniosły lawinowy
wzrost liczby nowych stanowisk archeologicznych. Liczba zarejestrowanych stanowisk na Górnym Śląsku przekracza 21 tysięcy, z czego ok. 80% to stanowiska
odkryte w trakcie badań AZP. Wyjątek stanowi województwo opolskie, gdzie
ok. 60% stanowisk to stanowiska nowo odkryte, pozostałe 40% to stanowiska znane
już wcześniej (tzw. kwerendalne).
Niektóre z przebadanych obszarów AZP zostały opisane w publikacjach
(ryc. 7). Na Górnym Śląsku ich liczba wynosi 48. Zostały one opublikowane w wydawnictwach: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych
(publikacje za lata 1991–1995 – 34 obszary) oraz „Opolski Informator Konserwatorski” (publikacje za lata 1987–1991 – 14 obszarów). W niedalekiej przyszłości

Ryc. 6. Badania powierzchniowe w ramach
Archeologicznego Zdjęcia Polski
w okolicach Czechowic-Dziedzic
na Podbeskidziu

380

po zakończeniu prac poszukiwawczych planowana jest publikacja opracowań
syntetycznych podsumowująca wyniki badań systemem AZP na Górnym Śląsku.
Stworzona zostanie również nowoczesna, elektroniczna baza danych wszystkich
stanowisk archeologicznych znajdujących się w ewidencji AZP.
Gęstość występowania stanowisk jest zróżnicowana i uzależniona przede
wszystkim od właściwości osadniczych danego terenu. Decydujące znaczenie ma
tu m.in. jakość gleb, ukształtowanie terenu, bliskość cieków wodnych. Na Górnym
Śląsku najbardziej korzystny pod tym względem jest lessowy Płaskowyż Głubczycki.
Występuje tu największe zagęszczenie stanowisk archeologicznych – jest ich tutaj
100–300 na jeden obszar AZP (37,5 km2). Stosunkowo duże nasycenie stanowisk
występuje również w powiatach nyskim, krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim
oraz w dorzeczu Liswarty na północno-wschodnim pograniczu Górnego Śląska.
Niewiele śladów osadnictwa znajduje się na obszarach pokrytych zwartymi kompleksami leśnymi. Jest to z jednej strony wynik słabego zasiedlenia tych terenów,
z reguły pokrytych gorszymi glebami, z drugiej strony są one trudno dostępne
dla prac poszukiwawczych. Przykładami takich obszarów są Puszcza Pszczyńska
oraz kompleksy leśne rozciągające się od prawego brzegu Odry na zachodzie po
Chrzanów na wschodzie. Innym obszarem w minimalnym stopniu dostępnym dla
badań poszukiwawczych jest aglomeracja Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Dotychczasowe wyniki badań AZP dostarczyły archeologom i konserwatorom wielką ilość informacji, przy czym nie chodzi tu jedynie o lawinowy przyrost
nowych stanowisk archeologicznych, co przede wszystkim o stworzenie swoistej
mapy archeologicznej aktywności człowieka na przestrzeni dziejów. Dane te wykorzystywane są przy tworzeniu różnego rodzaju osadniczych opracowań regionalnych, w analizach dynamiki i procesów osadniczych.
Pomimo nie zakończonych jeszcze na niektórych terenach badań AZP, na
obecnym etapie badań można wskazać kilka najważniejszych tendencji osadniczych rysujących się na Górnym Śląsku. Jak już wskazywano, pod względem intensywności wyróżnia się tu zdecydowanie Płaskowyż Głubczycki. Jest to jednocześnie
obszar zasiedlony we wszystkich okresach pradziejów i średniowieczu. Niewątpliwie zasadnicze znaczenie mają dogodne warunki osadnicze tego terenu – żyzne
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Ryc. 7. Fragment publikacji zestawienia
stanowisk na obszarze 92–40

gleby czarnoziemne wykształcone na pokrywie lessowej, łagodnie ukształtowana
powierzchnia, gęsta sieć wodna oraz dogodne położenie geograficzne w bliskim
sąsiedztwie kulturotwórczych centrów środkowych i północnych Moraw.
Dość intensywnie w pradziejach i średniowieczu były zasiedlone powiaty opolski, kluczborski, krapkowicki i nyski – szczególnie bogato jest tu reprezentowane
osadnictwo z neolitu, schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz okresu
rzymskiego. Podobny charakter ma zasiedlenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, choć widoczny jest tu mniejszy udział osadnictwa z okresu rzymskiego. Dość
intensywne osadnictwo, zwłaszcza z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza,
widoczne jest w strefie północno-wschodniego pogranicza górnośląskiego, w dorzeczu Liswarty.
Stosunkowo słabiej zasiedlona była wschodnia część Górnego Śląska. Odkryto
tutaj zdecydowanie mniej stanowisk niż w województwie opolskim. Niewątpliwie
jest to związane z gorszymi glebami piaszczysto-żwirzastymi dominującymi w tej
strefie Górnego Śląska, które z racji małej atrakcyjności rolniczej do dziś pozostały
zalesione. Mowa tu o Puszczy Pszczyńskiej, a także o dużym kompleksie leśnym
ciągnącym się od prawego brzegu Odry aż po okolice Chrzanowa. Najwcześniejsze
osadnictwo jest tu reprezentowane przez zbieracko-łowieckie ugrupowania mezolityczne, a później bardziej mobilne grupy neolityczne. Dopiero schyłek epoki
brązu i wczesna epoka żelaza przynosły powstanie na niektórych terenach bardziej
trwałych struktur osadniczych kultury łużyckiej. Bardzo słabo reprezentowane jest
tu osadnictwo późniejsze z okresów lateńskiego oraz rzymskiego. Dopiero osadnictwo wczesnośredniowieczne, począwszy od wieków XI–XII ponownie tworzy
bardziej trwałe struktury osadnicze.
Mniejszą intensywność zasiedlenia w pradziejach obserwujemy na Śląsku Cieszyńskim. Osadnictwo koncentruje się tu przede wszystkim w powiecie cieszyńskim, znacznie słabsze jest w powiecie bielskim. Silniej reprezentowane są tylko niektóre okresy, zwłaszcza schyłek epoki brązu i wczesna epoka żelaza, w mniejszym
zakresie neolit oraz okres rzymski. Ciekawym zjawiskiem jest tu niedawno odkryta
przez pracowników Muzeum w Bielsku-Białej struktura osadnictwa wyżynnego.
Stanowiska ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na przedpolu Beskidu
Śląskiego są zlokalizowane na wzniesieniach o ekspozycji okrężnej. Ciągną się one
na terenie Republiki Czeskiej, aż po Bramę Morawską (ryc. 8).
Pewną specyfiką Górnego Śląska jest stosunkowo często spotykane w różnych
regionach ślady eksploatacji górniczej rud metali. Mowa tu o pozostałościach szybów i wyrobisk z okolic Zabrza, Bytomia oraz Głuchołazów (odkryto tu ślady kopalnictwa złota).
Mapa archeologiczna powstała w wyniku długoletnich prac poszukiwawczych
i dokumentacji sporządzonej w systemie AZP ma również inne, pozanaukowe zastosowanie. Chodzi o wykorzystanie jej dla celów konserwatorskich. Nie można
tu przecenić olbrzymiej bazy danych stworzonej w trakcie realizacji tego programu. Konserwatorzy, dysponując wiedzą o lokalizacji stanowisk, ich wartości i zagrożeniach, mogą skutecznie objąć je ochroną prawną. W przypadku stanowisk
o szczególnej wartości – zwłaszcza tych, które mają własne formy krajobrazowe,
np. grodziska, kurhany – mogą zostać wpisane w rejestr zabytków, w wyniku czego są one zabezpieczone przed zniszczeniem, np. z powodu inwestycji. Pozostałe
stanowiska podlegają również ochronie konserwatorskiej. Co prawda, nie zawsze
można je uchronić przed niszczącym działaniem prac ziemnych – budowy drogi,
budynków – czy eksploatacją kopalnianą, jednak poprzez umieszczenie ich wraz
z określoną strefą ochronną w miejscowym planie zagospodarowania prace te
podlegają nadzorowi archeologicznemu bądź ratowniczym badaniom wykopaliskowym. W ten sposób zdecydowana większość dziedzictwa archeologicznego ma
szansę, jeżeli nie na zachowanie swojej substancji zabytkowej, to przynajmniej na
ich zadokumentowanie i przebadanie przed ostateczną zagładą.
Badania powierzchniowe systemem AZP nie są z pewnością metodą na tyle
doskonałą, aby odkryć wszystkie stanowiska archeologiczne na danym obszarze.
Liczyć się tu musimy z wieloma uwarunkowaniami, które nie zezwalają w toku
jednorazowych badań na zarejestrowanie 100% śladów dawnej działalności człowieka, np. zmiany areałów pól uprawnych i zasięgu lasów czy też procesy erozji.
Stąd potrzeba uaktualniania i weryfikacji zgromadzonych wyników dotychczas
prowadzonych badań metodą AZP. W założeniach tego programu potrzebę taką
uwzględniono, zakładając realizację tzw. II etapu AZP. Na Górnym Śląsku badań
takich na poszczególnych obszarach AZP jeszcze nie prowadzono.
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Ryc. 8. Badania powierzchniowe na Śląsku
Cieszyńskim (weryfikacja badań AZP
strefy górskiej i podgórskiej prowadzona
przez Muzeum w Bielsku-Białej)

Powierzchniowe badania weryfikacyjne i uaktualniające prowadzono natomiast
na planowanych dużych inwestycjach ziemnych. Są to przede wszystkim inwestycje związane z budową autostrad A1 i A4. W ich przypadku badania powierzchniowe prowadzone są w osi przewidzianej drogi w pasie o szerokości 80–100 m.
Obejmują one również piaskownie, z których piasek może zostać eksploatowany
na potrzeby budowanej autostrady. Powierzchniowe badania weryfikacyjne zostały
przeprowadzone również przy okazji budowy gazociągu Lubliniec–Częstochowa
oraz budowy zbiornika we Włodzieninie na Płaskowyżu Głubczyckim. Podczas tych
prac nie odkryto znaczącej liczby nowych stanowisk archeologicznych.
Pewną odmianą badań weryfikacyjnych są badania powierzchniowe na terenach górskich i podgórskich Śląska Cieszyńskiego przez archeologów z Muzeum
w Bielsku-Białej w latach 90. XX wieku. Prace te kontynuowane były w latach 2000–
2003 również po czeskiej stronie Podbeskidzia, sięgając po zachodni kraniec Bramy
Morawskiej. Dzięki zastosowaniu precyzyjnej metody penetracji dostosowanej do
uwarunkowań strefy górskiej, zwłaszcza obserwacji stoków denudacyjnych, udało
się zarejestrować kilkadziesiąt nowych stanowisk, w tym osiedli wyżynnych usytuowanych na wybitnych wzniesieniach o ekspozycji okrężnej.
Omawiając wyniki badań powierzchniowych, zwraca się zwykle uwagę na liczbę i rodzaj odkrytych stanowisk archeologicznych na danym terenie. Warto jednak
zwrócić również uwagę na ruchomy materiał zabytkowy zebrany w trakcie prac
poszukiwawczych z powierzchni stanowisk. Są to przede wszystkim drobne ułamki naczyń glinianych, wyroby kamienne, mniej liczne wyroby metalowe, kościane,
w niektórych przypadkach odpadki produkcyjne. Wśród tych wyrobów zdarzają się
również wyjątkowe okazy – zwłaszcza efektowne narzędzia kamienne. Niedawno
odkryty w Owsiszczach, powiat raciborski, pięściak, nieliczny tego typu zabytek na
ziemiach polskich, jest znaleziskiem powierzchniowym. Bardzo efektowne zbiory
narzędzi krzemiennych pochodzą z mezolitycznych stanowisk wydmowych. Rzadziej spotykane są znaleziska przedmiotów metalowych – pochodzą one przede
wszystkim ze zniszczonych cmentarzysk. Materiały te z reguły przechowywane są
w składnicach konserwatorskich lub w placówkach muzealnych. Niestety, rzadko
kiedy zabytki te są prezentowane publicznie. Udaną próbą udostępnienia w ostatnich latach takich materiałów była wystawa Znalezione na powierzchni w Muzeum
Częstochowskim.
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Surface survey (1945–2012)
Summary

In archaeological research an important role is played by surface survey. Observations made on the surface provide basic
input needed for grasping ancient settlement structures, their spatial arrangement and chronological divisions.
A series of natural causes such as mass movement of the topsoil, intensive action of rainfall, wind, or deep ploughing,
help bring up to the surface material traces of human activity. This particular circumstance makes it possible to identify new
archaeological sites. However, the role of surface survey is not limited to research objectives, it also has a more practical
dimension. Among other things, mounting processes of erosion, and most of all, intensified destructive human action result
in a steady deterioration of archaeological sites. Their recording as an effect of field survey makes it possible to take action
associated with decisions on conservation and to carry out rescue excavation.
An important objective of the first post-war surface surveys was, next to the investigations themselves, the verification
of evidence collected in Upper Silesia until 1944 by German researchers. This applied mainly to the drainage basin of the
Upper Odra (area around Racibórz) and the Głubczyce Highland, later, also to districts Grodków, Krapkowice and Olesno.
One of the first investigations after the war was made in Głubczyce Highland. Surface surveys, the aim of which was both
to identify new sites and confirm the existence of those recorded in the past, were made in the Głubczyce Highland and
its neighbourhood. This project, financed mainly from the resources of the Monuments Conservation services of the Opole
region, continued until around 1980, the time of the launching of the national Polish Surface Survey (Polish abbreviation
AZP), subsequently, AZP project. This research was made by archaeologists from Kraków and Wrocław and from the regional
Monuments Conservation services in Opole.
Surface surveys were made also in other regions of Upper Silesia, in particular, in its western and northern areas.
Surface surveys made for the purpose of reconnaissance and verification in the Opole region were on a high level of
expertise, which has given the region the name of one of the best investigated archaeologically in Poland, even before the
launching of the AZP project.
Not so with the rest of Upper Silesia which until the AZP project had been investigated only on a relatively modest level.
During the late 1970s guidelines were developed for a programme of a comprehensive surface survey which was to
cover all of Poland (AZP). The programme conceived in this manner has no parallel in archaeological research outside Poland.
It became a major undertaking in research and conservation in Polish archaeology and is continued to this day.
The area of historical Upper Silesia was divided into 404 AZP areas. Investigation work was coordinated by four branch
units of the Archaeological Monuments Office responsible for the former administrative voivodships of Opole, Bielsko-Biała,
Katowice and Częstochowa. Surface surveys made in Upper Silesia using the AZP method were completed in c. 95%. They
brought a rapid increase in the number of the recorded archaeological sites. Of 21 000 sites recorded in the region some
80% are sites identified during the AZP project.
Even with the AZP project not completed in some parts of Upper Silesia so far, at the present stage of research we can
already grasp the main tendencies in settlement eg, intensive occupation of the Głubczyce Highland and of the drainage
basin of Upper Odra with an observably lower intensity of settlement in the eastern areas of the region.
The archaeological map of Upper Silesia created as a result of long years of surface survey using the AZP system, next to
serving the purpose of research, has the value of a key source for decision-taking in the sphere of monuments conservation.
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INSTYTUCJE I BADACZE (1945–2012)
Po zakończeniu II wojny światowej Górny Śląsk znalazł się w całości w granicach państwa polskiego. W pierwszych latach powojennych wysiłki kadry archeologów podejmujących badania na terenach przed wojną nie należących
do Polski koncentrowały się na stwierdzaniu zniszczeń i strat wojennych przede
wszystkim w zbiorach muzealnych. Rodziły się również koncepcje stworzenia
struktury organizacyjnej instytucji muzealnych. Na Górnym Śląsku nie powstał
żaden ośrodek naukowy o wyraźnym profilu naukowo-badawczym w rodzaju
instytutu naukowego, katedry lub instytutu uniwersyteckiego. W zakresie badań
archeologicznych rolę taką podjął się spełniać Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, powstały już w latach trzydziestych i reaktywowany w 1945 roku. Różne
były koleje tej placówki. Po likwidacji w 1948 roku został ponownie powołany
do życia w roku 1956. Rok później zaktywizowana została w nim działalność
archeologów i powołana Komisja Archeologiczna, skupiająca archeologów pracujących głównie w placówkach muzealnych i urzędach konserwatorskich na
Górnym Śląsku (z województw katowickiego i opolskiego) oraz najaktywniejszą
w tym zespole grupę z Krakowa, przede wszystkim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracami tego zespołu kierował prof. dr hab. Rudolf Jamka. W tej grupie
swoje zainteresowania pradziejami Górnego Śląska, uwieńczone licznymi badaniami terenowymi, niekiedy kontynuowanymi do lat ostatnich, oraz publikacjami
rozwinęli późniejsi profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego Marek Gedl, Kazimierz Godłowski, Bolesław Ginter, Janusz Krzysztof Kozłowski, o czym będzie
mowa w dalszej części.
Pierwszym przedsięwzięciem na dużą skalę w zakresie badań archeologicznych
na Górnym Śląsku były prace wykopaliskowe na Ostrówku w Opolu. Wyniki wykopalisk przeprowadzonych na tym stanowisku w latach 1930–1933 ukazały ogromne
walory poznawcze tego obiektu w zakresie kultury wczesnopolskiej. Do odkrycia
konstrukcji drewnianych i nawarstwień kulturowych wczesnośredniowiecznego
grodu na Ostrówku doszło w 1930 roku w czasie rozpoczęcia budowy gmachu
administracyjnego, będącego obecnie siedzibą Urzędu Wojewódzkiego. Budowa
ta została poprzedzona zburzeniem i rozbiórką istniejącego do tego czasu zamku
piastowskiego, po którym pozostały do dziś jedynie wieża zamkowa oraz resztki
murów fundamentowych i piwnic odsłanianych jeszcze w trakcie prac wykopaliskowych. Badaniami kierował dr Georg Raschke. Dzięki jego wysiłkowi i doświadczeniu
udało się te badania przeprowadzić i uzyskać ważne wyniki obrazujące znaczenie
tego obiektu, pomimo niesprzyjających warunków, w jakich wypadło je realizować.
Ogólną charakterystykę wyników badań z lat trzydziestych XX wieku przedstawił
w 1948 roku Adolf Nasz z ośrodka wrocławskiego, sam G. Raschke zaś prezentował
wyniki swoich badań głównie w sprawozdaniach.
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Bogusław Gediga

Ryc. 1. Profesor Rudolf Jamka na zamku
w Toszku w towarzystwie pracowników
działu archeologicznego
mgr Anny Stankiewicz-Węgrzykowej
i mgr Wandy Hrebendowej

Nie jedynie wartość naukowa tego stanowiska, ukazana w wynikach badań
G. Raschkego, lecz z całą pewnością również względy ideologiczne akcentujące
polskość tej części Górnego Śląska i poziom kultury wczesnopolskiej stanowiły czynniki mobilizujące do ponownego podjęcia badań na opolskim Ostrówku.
Już w 1947 roku rozpoczęto starania o rozpoczęcie tam systematycznych badań
wykopaliskowych. W lutym 1947 roku prof. dr hab. R. Jamka, wówczas dyrektor
Muzeum Prehistorycznego we Wrocławiu, zapoczątkował korespondencję w sprawie wznowienia badań na tym stanowisku, akcentując w niej również polityczne
i społeczne znaczenie tego przedsięwzięcia badawczego. Inicjatywa ta zrodziła się
jednocześnie w różnych środowiskach, m.in. w powstałym wtedy w Opolu Komitecie Badań Prehistorycznych, którego prezesem został Jan Świderski, ówczesny
dyrektor Państwowego Liceum Pedagogicznego. W wyniku tych starań 6 lipca 1948
roku w uroczysty sposób zostały rozpoczęte badania wykopaliskowe na Ostrówku.
Badania trwały, z kilkuletnimi przerwami, do 1997 roku. Przez ten czas następowały
zmiany organizacyjne oraz zmiany metodyki prac. Zawsze jednak były prowadzone
przez zespoły spoza Górnego Śląska, prawie wyłącznie z Wrocławia. W rezultacie
tych wieloletnich badań stanowisko na Ostrówku uzyskało rangę czołowego obiektu w polskich badaniach nad wczesnym średniowieczem. Biorąc to pod uwagę,
godzi się większą uwagę poświęcić instytucjom i badaczom uczestniczącym w tych
wieloletnich pracach.
Od rozpoczęcia prac na Ostrówku w 1948 roku do 1951 roku zespołem prowadzącym badania kierował R. Jamka, będący wówczas kierownikiem Zakładu Prehistorii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1950 roku prof. R. Jamka wrócił do Krakowa
i został kierownikiem Katedry Archeologii Przedhistorycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, w której pracował od początku swojej kariery zawodowej aż do wybuchu wojny w 1939 roku. Przez cały czas swojej działalności zawodowej, niezależnie
od tego, czy był w ośrodku wrocławskim, czy, najdłużej, w Krakowie, Górny Śląsk
i jego wczesne dzieje pozostawały w kręgu jego zainteresowań naukowych. Nie
ustawał również w działaniach zmierzających do organizowania, przede wszystkim
w ówczesnym województwie katowickim, archeologicznego ośrodka (ryc. 1).
Profesor R. Jamka regionowi Śląska, a przede wszystkim Górnego Śląska, poświęcił wiele publikacji. W pierwszych latach powojennych wydał kilka zarysów
pradziejów Śląska i Górnego Śląska. Już w 1945 roku ukazały się drukiem Pradzieje
Śląska, w 1948 roku obszerniejszy zarys Śląsk w zaraniu dziejów w świetle wykopalisk,
a w roku 1959 Pradzieje (w II części monografii Górny Śląsk). Te powojenne syntezy miały zaspokoić pewne zapotrzebowanie społeczne, kształtujące się na kanwie
powojennych zmian granic państwowych. Przybliżenie wiedzy o terenach teraz
przyłączonych do Polski stało się aktualną potrzebą, szczególnie dla osadników
przybyłych ze wschodnich ziem polskich.
Docenienie przez prof. Jamkę rangi stanowiska, jakim jest Opole-Ostrówek,
sprawiło, że od początku nadał tym badaniom właściwy rozmach, przejawiający
się m.in. w interdyscyplinarnym charakterze tych prac. Zorganizowano niezbędne
pracownie: fotograficzną, kreślarską, inwentaryzacji i konserwacji zabytków, oraz
zaplecze magazynowe, warsztat stolarski i pracownię kartoniarską. Jednocześnie

388

jednak prof. Jamka utworzył pracownie specjalistyczne, zapraszając do kierowania
nimi wybitnych profesorów z wrocławskiego ośrodka uniwersyteckiego. Były to
pracownie: zoologiczna pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Banta, botaniczna, którą
kierował prof. dr hab. Stanisław Tołpa, Do współpracy zaangażowani zostali: do badań odkryć architektury dawnego zamku prof. dr inż. Bohdan Guerquin, znaleziska
monet i heraldyczne opracowywał prof. dr hab. Marian Haisig, powołana została
również pracownia etnograficzna, którą kierował prof. dr hab. Mieczysław Gładysz.
Aby właściwie ocenić dokonania organizacyjne prof. R. Jamki, należy pamiętać, że
w latach czterdziestych minionego wieku polska archeologia nie miała większego
doświadczenia w badaniach tego typu obiektów, z masowo zachowanymi zabytkami z surowców organicznych i dobrze zachowanymi konstrukcjami zabudowy
grodu. Jedynym przykładem były badania prof. dr. hab. Józefa Kostrzewskiego
rozpoczęte jeszcze przed II wojną światową w Biskupinie, w których organizacji
wiele pomysłowości wykazał również asystent prof. J. Kostrzewskiego, a później
też wieloletni badacz tego stanowiska prof. dr hab. Zdzisław Rajewski. Ten przykład
mądrze wykorzystał w badaniach na Ostrówku R. Jamka. Wyniki badań relacjonował w kilku sprawozdaniach, w tym w obszernym podsumowaniu prac za lata
1948–1949 oraz w licznych pracach popularnonaukowych o przeszłości Opola. Po
latach wrócił jeszcze do problematyki Opola w monografii o początkach głównych
miast wczesnośredniowiecznych w południowej Polsce w świetle badań archeologicznych, opublikowanej w dwóch częściach (druga ukazała się już po śmierci
autora, zmarłego w 1972 r.).
Do zespołu, który pod kierunkiem prof. R. Jamki przystępował do badań na
Ostrówku, należała m.in. dr Wanda Sarnowska, później docent i wieloletni dyrektor
Muzeum Archeologicznego. Owocem wysiłków i uporczywych starań doc. dr hab.
Wandy Sarnowskiej było wyodrębnienie Działu Archeologii w Muzeum Śląskim we
Wrocławiu i przywrócenie we Wrocławiu samodzielnego Muzeum Archeologicznego. Po jej odejściu na emeryturę jednak placówki sukcesywnie marnowanej. Wreszcie na skutek decyzji władz miasta Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, jedna
z najstarszych tego typu placówek w Europie, utraciło samodzielność i znalazło się
w strukturze Muzeum Miejskiego. W zespole prof. R. Jamki byli również dr Wojciech
Kočka, późniejszy profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownik
tamtejszej placówki, wtedy Instytutu Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytut
Archeologii i Etnologii) PAN oraz wówczas studenci archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego: A. Chudzicki, Barbara Czerska, która jako jedyna z tego grona uczestniczyła w badaniach na Ostrówku również po zmianach organizacyjnych w roku
1952 i pozostawała w tym zespole prawie do końca prac, Andrzej Gałuszka, Elżbieta
Ostrowska, Teresa Różycka, S. Siedlak, Kazimierz Smutek i Zbigniew Trudzik. Pracownią konserwacji zabytków kierował Teodor Kubiczek.
Osiągnięcia zespołu pracującego w Opolu pod kierunkiem prof. R. Jamki nie
ograniczały się jedynie do stworzenia ram organizacyjnych, zaplecza i bazy dla tych
badań. Obejmowały również ważne doświadczenia w zakresie metodyki prac wykopaliskowych na tego typu obiektach, jak również zbadanie na dużej przestrzeni
głównie średniowiecznych nawarstwień Ostrówka oraz odsłonięcie warstw grodu
wczesnośredniowiecznego i rozpoczęcie ich eksploracji.
Swemu bliskiemu związkowi ze Śląskiem, a zwłaszcza z Górnym Śląskiem prof.
Rudolf Jamka dawał wyraz również w latach późniejszych w licznych publikacjach,
w tym również w syntetycznych zarysach pradziejów Śląska, Śląska Górnego i jego
części przemysłowej, o czym też już częściowo wcześniej przypomniano.
Przeniesienie się Profesora do Krakowa zamyka pierwszy powojenny etap badań na Ostrówku w Opolu.
W 1952 roku nastąpiła zmiana zespołu badawczego. Kontynuowanie prac
wykopaliskowych powierzone zostało zespołowi utworzonemu z dwóch ekip
prowadzących wtedy badania w ramach ówczesnego Kierownictwa Badań nad
Początkami Państwa Polskiego na Ślęży i w Niemczy na Śląsku, kierowanych przez
Helenę i Włodzimierza Hołubowiczów. Kierownictwo prac w Opolu objął prof. dr
hab. W. Hołubowicz. Utworzenie w 1954 roku Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN i jego wrocławskiej placówki w postaci Zakładu Archeologii Śląska było
istotnym wydarzeniem dla badań w Opolu (ryc. 2). Badania tam prowadzone od
tego czasu aż do ich zakończenia realizował zespół tej wrocławskiej placówki,
przeważnie wspomagany przez pracowników naukowych ówczesnej Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz liczne grupy studentów archeologii,
głównie z Uniwersytetu Wrocławskiego i Warszawskiego, odbywających praktyki
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Ryc. 2. Odsłonięte w 1961 roku konstrukcje
zabudowy grodu z XI wieku na Ostrówku

Ryc. 3. Badania na Ostrówku w roku 1978

Ryc. 4. Profesor Włodzimierz Hołubowicz
(drugi z prawej) z przedstawicielami władz
miasta i województwa na Ostrówku

wakacyjne, (ryc. 3). Po zmianach organizacyjnych związanych z powstaniem Instytutu badaniami w Opolu kierował aż do przedwczesnej śmierci wiosną 1962 roku
prof. W. Hołubowicz (ryc. 4). Od tego roku do końca trwania terenowych badań
w Opolu kierował nimi autor niniejszego rozdziału. Przez cały czas do 1969 roku
zespół korzystał z opieki i pomocy prof. dr hab. Heleny Cehak-Hołubowiczowej,
kierownika wrocławskiego Zakładu IHKM PAN.
Grono archeologów tworzących w latach 1952–1978 zespół badawczy w Opolu jest bardzo liczne. W tym długim czasie następowały, z różnych przyczyn, zmiany
w składzie osobowym zespołu, choć bardzo wielu badaczy pracowało w Opolu
przez kilkanaście sezonów wykopaliskowych (ryc. 5). Nie można jednak nie przywołać nazwisk chociaż kilku z nich. Byli to: dr Janina Bukowska-Gedigowa, dr Barbara Czerska, prof. dr hab. Grzegorz Domański, prof. dr hab. Józef Kaźmierczyk, dr
Janusz Kramarek, doc. dr hab. Jerzy Lodowski, mgr Maria Norska-Gulkowa, mgr
Krystyna Pazdowa oraz Leon Pietkiewicz, który studiował archeologię na carskim
uniwersytecie w Moskwie, w okresie II RP wysokiej rangi oficer wojsk polskich,
a w latach 1939–1956 roku więziony w wielu obozach na terenach dawnego Związku Radzieckiego i prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski. Rysownicy i kreślarze:
art. plastyk Halina Gołkont, art. plastyk Janusz Halicki, mgr Zofia Szczepaniak i art.
plastyk Irena Tołkin. Laboranci: Irena Bagińska, Freda Dechnig, Agnieszka Kłyszcz
(ryc. 6), Róża Matys i Zofia Sitkowska oraz fotograf Adam Szczodrak. Niestety, wielu
z tego grona już nie żyje. Można również bez przesady powiedzieć, że bardzo duża
część archeologów pracujących do dzisiaj lub do niedawna na Śląsku, jak również
w innych krajowych ośrodkach archeologicznych odbywała swoje studenckie praktyki terenowe w Opolu. Także później wielu z nich już jako absolwenci brali udział
przez wiele sezonów wykopaliskowych w badaniach na Ostrówku. Sprawozdania
podsumowujące kolejne sezony badań na Ostrówku były sukcesywnie publikowane przez Włodzimierza Hołubowicza, a później przez Bogusława Gedigę, głównie
na łamach czasopisma „Sprawozdania Archeologiczne”.
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Ryc. 5. Zespół uczestników badań w roku
1977. Siedzą w środku dr Janina BukowskaGedigowa, obok prof. dr hab. Grzegorz
Domański, stoją: pierwszy od lewej
prof. dr hab. Bogusław Gediga,
czwarta od lewej art. plastyk Irena Tołkin

Ryc. 6. Grupa studentów odbywająca
praktyki wakacyjne w Opolu-Ostrówku
w 1956 roku. W środku siedzi mgr
Bogusław Gediga. Stoją: pierwsza od
prawej Agnieszka Kłyszcz, wieloletni
laborant ekspedycji, Krystyna Pazdowa,
później wieloletni pracownik IHKM PAN
I IAE PAN we Wrocławiu; od lewej: Marian
Tondera, późniejszy kierownik Muzeum
w Nysie, Jerzy Lodowski, późniejszy
dyrektor Muzeum Archeologicznego we
Wrocławiu; w środku Lucyna SzafranSzadkowska, późniejszy profesor Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W pozycji
leżącej w okularach Jerzy Gołubkow,
wieloletni pracownik Muzeum
Archeologicznego
we Wrocławiu

Nie można nie poświęcić choć paru słów sylwetkom kilku z tego grona badaczy. Ograniczymy się do osób już nieżyjących. Żyjący natomiast nadal przeważnie
pozostają aktywni, pracując naukowo, prowadząc badania.
Dla prof. dr hab. Włodzimierza Hołubowicza najważniejszym dokonaniem
badawczym na Górnym Śląsku było kierowanie w latach 1952–1961 badaniami
na Ostrówku w Opolu. Objęcie przez profesora kierownictwa tych prac wniosło
wiele istotnych zmian między innymi w zakresie metod badań stanowisk wielowarstwowych, o skomplikowanej stratygrafii i niezwykle bogatej treści kulturowej.
Profesor W. Hołubowicz był obdarzony wielkimi zaletami umysłu, zdolnego do
głębokiej refleksji teoretycznej nad szeroko pojmowanym procesem badawczym
oraz umiejętnością realizowania swoich przemyśleń. W zakresie metodyki i metodologii badań mieliśmy możność obserwować pewną dynamikę zmian zmierzających do ich doskonalenia. Był to rezultat zdobywanych w czasie ich trwania
doświadczeń, owoc codziennych dyskusji o problemach z zakresu teorii badań
archeologicznych, a zwłaszcza metodyki badań stanowisk wielowarstwowych.
Wynikom badań poświęcił wiele artykułów i sprawozdań z badań oraz podsumowującą wyniki monografię Opole w wiekach X–XII (ryc. 7). W monografii zarysował
obraz wczesnośredniowiecznego grodu w Opolu jako miasta wczesnośredniowiecznego, będącego przede wszystkim ważnym ośrodkiem produkcyjno-handlowym, co mieściło się w nurcie wówczas dominujących koncepcji na temat
grodów typu Opole. Ważnym dokonaniem na marginesie badań na Ostrówku jest
próba przeanalizowania wyników i dokumentacji z badań G. Raschkego i włączenie ich do dokonanego przedstawienia obrazu zabudowy grodu w poszczególnych poziomach konstrukcyjnych w artykule o rozmieszczeniu budynków, ulic
i podwórzy w grodzie. Badania nad ceramiką opolskiego grodu przyniosły ważne
monograficzne studium nad garncarstwem wczesnośredniowiecznych Słowian.
Włodzimierz Hołubowicz patronował również inicjatywie podjęcia badań wykopaliskowych na kilku ważnych stanowiskach archeologicznych na Górnym Śląsku
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Ryc. 7. Strona tytułowa monografii o Opolu
Włodzimierza Hołubowicza

Ryc. 8. Profesor Włodzimierz Hołubowicz
(pierwszy z lewej) wizytujący badania
w Pietrowicach Wielkich. Obok Janina
Bukowska-Gedigowa, January Janikowski
i Bogusław Gediga

Ryc. 9. Profesor Helena Cehak-Hołubowiczowa (z prawej) wizytująca
badania w Kościeliskach w towarzystwie
dr Teresy Różyckiej

Ryc. 10. Profesor Józef Kaźmierczyk
na grodzisku w Gierowie

Ryc. 11. Okładka książki Józefa
Kaźmierczyka, Klemensa
Macewicza, Sylwii Wuszkan

(ryc. 8), m.in. na osadzie lateńskiej w Nowej Cerekwi, powiat głubczycki, i osadzie
neolitycznej w Pietrowicach Wielkich, powiat raciborski.
Prof. dr hab. Helena Cehak-Hołubowiczowa (ryc. 9) główne zainteresowania badawcze koncentrowała na Dolnym Śląsku na problematyce starożytnych obiektów
w Masywie Ślęży. Jednak od momentu objęcia kierownictwa badań na Ostrówku
w Opolu przez prof. W. Hołubowicza przez kilka sezonów uczestniczyła również
w tych pracach, a po śmierci profesora już jako kierownik Zakładu Archeologii Śląska
Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN (obecnie Instytutu Archeologii i Etnologii
PAN) we Wrocławiu sprawowała opiekę nad zespołem prowadzącym te prace, wywodzącym się – jak wspomnieliśmy – głównie z tej wrocławskiej placówki archeologicznej. W publikowanym dorobku prof. Hołubowiczowej znajdują się również dwa
artykuły poświęcone zabytkom pozyskanym w trakcie badań na grodzie opolskim:
jeden wycinankom zoomorficznym ze skóry, a drugi drewnianym maskom.
Z badaniami na Górnym Śląsku związany był, właściwie w całym swoim życiu
zawodowym, prof. dr hab. Józef Kaźmierczyk, później kierownik Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilka sezonów brał udział w badaniach
w Opolu, poświęcił również kilka artykułów wybranym zabytkom z tego stanowiska, m.in. opracował wyroby bednarskie, opublikował artykuł o drewnianym budownictwie „mieszkaniowym” w wiekach VI–XIII na Śląsku, uwzględniając w nim
wyniki badań na Ostrówku, podobnie uczynił to w swojej monografii o podkowach z wieków X–XIV na Śląsku. Ważnym dokonaniem J. Kaźmierczyka dla badań
nad kształtowaniem się wczesnośredniowiecznego ośrodka miejskiego w Opolu
były jego prace wykopaliskowe, najczęściej ratownicze, prowadzone przy pracach
budowlanych na Starym Mieście w Opolu po zniszczeniach wojennych. Wyniki
tych prac, ukazujących między innymi relację wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego osadnictwa prawobrzeżnego Opola do grodu na Ostrówku, prezentował
też w kolejnych sprawozdaniach. Prowadził także badania wykopaliskowe na kilku
stanowiskach na Opolszczyźnie, m.in. w Opolu-Groszowicach, na zamku w Toszku,
powiat gliwicki, jednak bardzo ważnym osiągnięciem na tym terenie były jego wieloletnie badania powierzchniowe i weryfikacyjne grodów Śląska Opolskiego (ryc.
10). Owocem tych badań była obszerna monografia źródłowa (ryc. 11), napisana
i opublikowana wspólnie z mgr Sylwią Wuszkan i mgr. Klemensem Macewiczem,
wielokrotnie uczestniczącymi też w tych badaniach terenowych. Do dziś starannie
przygotowany obszerny katalog stanowi cenny zbiór źródeł.
Przez kilkanaście sezonów wykopaliskowych ze stanowiskiem na Ostrówku
związana była dr Janina Bukowska-Gedigowa, której sylwetkę, pragnę ze szczególnym smutkiem przypomnieć. Uczestniczyła w badaniach na Ostrówku od roku
1957 do 1978 (ryc. 12), a później wspólnie ze mną brała udział w opracowaniu
źródłowym wyników badań na tym stanowisku, uwieńczonym obszerną monografią Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu (ryc. 13). Wykonywała
niezbędne prace, z niezwykłą starannością i wnikliwością, kierując wydzielonymi
odcinkami, a w ostatnich latach eksploracją nawarstwień kulturowych grodu na
całym wykopie, jak też pracami związanymi z dokumentacją (ryc. 14) i konserwacją

392

Ryc. 12. Badania wykopaliskowe
na Ostrówku w 1977 roku

zabytków. Obdarzona niezwykłą, mądrą umiejętnością kontaktowania się z ludźmi,
z jednakową życzliwością i zainteresowaniem odnosiła się do odbywających praktyki wakacyjne studentów, jak też do pracującej przy eksploatacji warstw młodzieży
z Opola i okolic oraz niejednokrotnie przez wiele lat corocznie zatrudnianych przy
„wykopaliskach” osób starszych, najczęściej z okolicznych miejscowości, zjednując
sobie ich ogromną sympatię. Najbardziej godne podziwu cechy charakteru i umiejętności organizowania pracy ujawniła w okresie, w którym wspólnie przygotowywaliśmy wspomnianą monografię źródłową wyników badań w Opolu. Świadoma
nieuleczalnej choroby i ograniczoności czasu, jaki los jej wyznaczył, z uporem i systematycznością mozolnie realizowała to trudne zadanie, często mobilizując mnie
do intensywniejszej pracy w chwilach znużenia tym trudnym przedsięwzięciem
naukowym. Janina Bukowska-Gedigowa zajmowała się również opracowywaniem
wybranych grup zabytków z badań na Ostrówku, m.in. pisanek polskich i wyrobów
bursztynowych.
Badania na Ostrówku nie były dla dr Janiny Bukowskiej-Gedigowej jedynym
dokonaniem badawczym na Górnym Śląsku. W latach 1957–1964 prowadziła badania wykopaliskowe na osadach neolitycznych w Pietrowicach Wielkich. Wyniki
badań relacjonowała w artykułach sprawozdawczych oraz źródłowej monografii
stanowiska w Pietrowicach Wielkich, wyniki zaś swoich studiów nad dziejami ludności kultury pucharów lejkowatych opublikowała w artykule o osadnictwie na
łamach „Archeologii Polski” oraz w monograficznej syntezie poświęconej kulturze
pucharów lejkowatych w dorzeczu górnej Odry opublikowanej na łamach „Przeglądu Archeologicznego”.
Z zespołem prowadzącym badania na Ostrówku była związana przez wiele lat,
poczynając od roku 1952, mgr Maria Norska-Gulkowa (ryc. 15). Uczestnicząc w kolejnych sezonach wykopaliskowych, kierowała przeważnie pracami laboratoryjnymi
oraz dokumentacją zabytków, a więc inwentaryzacją, zakładaniem kart zabytków
itd. Przez kilkadziesiąt lat pracy we wrocławskiej placówce Instytutu, dawniej Historii
Kultury Materialnej, a obecnie Archeologii i Etnologii PAN, opiekowała się zabytkami pochodzącymi z badań w Opolu i ich magazynowaniem. Utrzymywała w tych
działach, mimo trudności, jakie rodził ruch zabytków kierowanych do opracowania,
analiz specjalistycznych i na wystawy, wzorowy ład. Po zmianach organizacyjnych
w tej placówce coraz bardziej zasmucały ją poczynania niszczące jej wieloletni
wkład pracy. Maria Norska-Gulkowa właściwie cały swój dorobek publikowany poświęciła zabytkom z Opola, głównie będącym efektem działalności artystycznej
mieszkańców wczesnośredniowiecznego grodu (sztuka, malarstwo i inne formy
barwnego zdobienia, hafty na wyrobach skórzanych). Najobszerniejszym opracowaniem była monografia wyrobów z rogu i kości. Podobnie dużym zamierzeniem
realizowanym przez kilka lat było opracowanie wyrobów ze skóry i samej obróbki
tego surowca w grodzie na Ostrówku, którego nie było dane już jej ukończyć.
W tym przypomnieniu sylwetek członków zespołu prowadzącego badania na
Ostrówku w Opolu nie można pominąć jeszcze dwóch pracowników naukowo-technicznych. Należy do nich Adam Szczodrak, wieloletni fotograf we wrocławskiej
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Ryc. 13. Okładka monografii

Ryc. 14. Dr Janina Bukowska-Gedigowa
na wykopie w Opolu w 1977 roku

Ryc. 15. Mgr Maria Norska-Gulkowa
przy selekcji zabytków w preparatorni
na Ostrówku w 1952 roku

Ryc. 16. Art. plastyk Irena Tołkin i stojący
obok prof. dr hab. Grzegorz Domański
podczas badań na Ostrówku w 1978 roku

placówce, z której wywodził się zespół. Jego dziełem jest archiwalny zbiór kilku
tysięcy zdjęć terenowych i samych zabytków z grodu na Ostrówku, także z innych
stanowisk badanych na Górnym Śląsku. Drugą osobą jest mgr Irena Tołkin, artysta
plastyk (ryc. 16). Przez wiele sezonów wykopaliskowych prowadząc dokumentację
rysunkową w trakcie badań terenowych, czyniła to nader rozumnie. Opanowanie
tajników badań archeologicznych, dzięki wieloletniemu uczestnictwu w badaniach
terenowych na Ostrówku, sprawiło, że jej udział w przygotowaniu dokumentacji
rysunkowej, zwłaszcza planów zabudowy poszczególnych poziomów konstrukcyjnych, był dziełem autorsko twórczym. Jej doświadczenie, sugestie i uwagi znacząco pomagały nam w przygotowaniu trudnego, wspomnianego już opracowania
źródłowego.
Wyniki badań w Opolu na Ostrówku, jak też pozyskane w ich trakcie źródła
stały się przedmiotem licznych artykułów i opracowań powstałych w ośrodku wrocławskim. Część już przypomnieliśmy, kreśląc sylwetki niektórych badaczy z tego
ośrodka. Uzupełnić to można jednak jeszcze bardzo dużą listą dokonań sfinalizowanych publikacjami. Zamierzeniem naszym nie jest prezentowanie pełnej bibliografii, ale raczej ukazanie szerokiego wachlarza badaczy podejmujących różnorodne
studia i opracowania nad wczesnym średniowieczem na Górnym Śląsku, a także
zasygnalizowanie najważniejszej tematyki. W takim aspekcie ograniczymy się do
wyboru dokonanego w tej prezentacji.
Z grona archeologów opracowujących źródła do badań w Opolu wymienić
trzeba zmarłą niedawno dr Barbarę Czerską z Uniwersytetu Wrocławskiego, która
opracowała wybrane grupy wyrobów metalowych i opublikowała je w dwóch artykułach. Kilka opracowań źródłowych i szerszych studiów wykorzystujących źródła
z Opola jest dziełem prof. dr. hab. Krzysztofa Wachowskiego z czasów jego zatrudnienia w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu. Obszerne
studium poświęcił wagom i odważnikom, podobne militariom. Odkryte na Ostrówku stępy nożne przedstawił Bogusław Gediga. Autorstwa Bogusława Gedigi – poza
wspomnianymi już sprawozdaniami z badań w Opolu – jest jeszcze kilkanaście
artykułów poświęconych problematyce tego stanowiska, opublikowanych również
za granicą, m.in. w: Stadtgeschichte Oberschlesiens, Berlin 1995 oraz Internationale
Tagungen in Mikulčice, Brno 1996. Dalsze artykuły były poświęcone m.in. konstrukcjom obronnym grodu, drewnianej architekturze grodu oraz ogólnemu obrazowi
grodu na Ostrówku w świetle aktualnych badań.
Rezultaty odbytej w 1978 roku w Opolu sesji naukowej poświęconej prezentacji szerszego tła kulturowego grodu na Ostrówku zostały opublikowane w tomie
pt. Kształtowanie się kultury wczesnopolskiej na Opolszczyźnie, zawierającym artykuły
kilku autorów uczestniczących w tym spotkaniu, m.in.: Jerzego Szydłowskiego, Michała Parczewskiego, Lecha Leciejewicza i Piotra Wyrosta.
Drugim dużym archeologicznym wydarzeniem badawczym po roku 1945 roku
na Górnym Śląsku są wieloletnie prace wykopaliskowe na stanowiskach w Kietrzu,
powiat głubczycki, a zwłaszcza na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej, prowadzone przez zespół pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem
prof. dr. hab. Marka Gedla (ryc. 17). Ratownicze badania na cmentarzysku w Kietrzu
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Ryc. 17. Profesor Marek Gedl (z lewej)
z profesorem Rudolfem Jamką wizytują
stanowiska w okolicach Kietrza

rozpoczęte zostały w 1930 przez dr. G. Raschkego, który do 1942 roku ratował groby
narażone na zniszczenie eksploatacją gliny. Do 1956 roku stanowisko w Kietrzu pozostawało bez regularnej opieki konserwatorskiej i w tym czasie z całą pewnością
wiele grobów uległo zniszczeniu. Dopiero właśnie w 1956 roku rozpoczął ratownicze badania wykopaliskowe na cmentarzysku w Kietrzu wtedy świeżo „upieczony”
magister archeologii Marek Gedl i kontynuował je do 1983 roku. W efekcie na około
10 ha zbadano około 4000 grobów, co sprawia, że jest to obecnie w największym
zakresie zbadane cmentarzysko kultury łużyckiej w środkowej Europie (ryc. 18).
Jednak nie liczba zbadanych grobów stanowi o znaczeniu wyników badań na tym
cmentarzysku, ale przede wszystkim to, iż pozyskane źródła stwarzają wielorakie
i ogromne możliwości poznania choćby struktury społecznej ludności chowającej
na nim swoich zmarłych od starszej i środkowej epoki brązu po okres halsztacki
(HaD). Później ludność kultury lateńskiej kontynuowała użytkowanie tego miejsca,
chowając tam swoich zmarłych.
Wieloletnie badania w Kietrzu doprowadziły również do odkrycia i zbadania
grobów z okresu rzymskiego. Prof. M. Gedl, tytan pracowitości, poświęcił wynikom
badań na cmentarzysku w Kietrzu kilkadziesiąt artykułów i sprawozdań z kolejnych
sezonów badań, jak też kilka monografii książkowych, przynoszących źródłowe
opracowania poszczególnych etapów użytkowania tego cmentarzyska. W badaniach w Kietrzu odbywała wakacyjne praktyki duża liczba studentów archeologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zdobywając pierwsze szlify w terenowych badaniach
archeologicznych. Dziś znaczna część z nich pracuje na różnych stanowiskach
w rozmaitych placówkach archeologicznych, głównie w Krakowie i Małopolsce,
ale też na Górnym Śląsku. Są wśród nich znakomici profesorowie Uniwersytetu
Jagiellońskiego, m.in. Wojciech Blajer, Jan Chochorowski, Bolesław Ginter, Piotr Kaczanowski, Michał Parczewski, Joachim Śliwa i antropolog Krzysztof Kaczanowski,
z Zakładu Antropologii UJ, jak też Janusz Kruk z Instytutu Archeologii i Etnologii
PAN, kierownik krakowskiego oddziału tego Instytutu. Niektórzy członkowie kolejnych ekspedycji kietrzańskich opracowywali wybrane zagadnienia. Znaczne grono
z tych, którzy uczestniczyli w badaniach w Kietrzu, na trwałe związało się z Górnym
Śląskiem, prowadząc tam badania terenowe, jak też poświęcając dziejom tego regionu swoje, najczęściej syntetyczne, opracowania monograficzne, o czym będzie
mowa w dalszej części rozdziału.
Istotna zmiana w badaniach nad pradziejami i średniowieczem Górnego Śląska w stosunku do badań na tym terenie przed rokiem 1945 sprowadza się do
podjęcia kompleksowych prac terenowych podporządkowanych ukształtowanym
koncepcjom przygotowania dużych syntez historycznych poszczególnych okresów dziejów. W to zaangażowali się przede wszystkim pracownicy Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, Zakładu Archeologii Śląska Instytutu Historii Kultury
Materialnej (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu),
i Katedry Archeologii, a obecnie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W skromniejszym zakresie badania na Górnym Śląsku podejmowali badacze z innych ośrodków, m.in. z Łodzi, Warszawy i ostatnio z Rzeszowa. Wraz z przejściem
w 1973 roku prof. dr. hab. Jerzego Szydłowskiego na Uniwersytet Śląski w Katowi-
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Ryc. 18. Badania cmentarzyska kultury
łużyckiej w Kietrzu

Ryc. 19. Okładka monografii
Józefa Kostrzewskiego

cach, a przede wszystkim wraz z powołaniem w ramach Instytutu Historii w 1990
roku Zakładu Archeologii również ta placówka podjęła badania i studia nad problematyką pradziejową i średniowieczem Górnego Śląska. W wyniku realizacji tak
zakreślonych programów badawczych można powiedzieć, że uzyskano jakościowo
całkowicie inny, a zarazem pełniejszy obraz poszczególnych epok pradziejowych,
a także średniowiecza.
Górny Śląsk zajął znaczące miejsce w syntezach pradziejów ziem polskich, jak
również Śląska. Wspomnieć wypada choć kilka tego typu większych opracowań
syntetycznych, a więc Włodzimierza Antoniewicza Archeologia Polski, Stefana Krukowskiego, Józefa Kostrzewskiego, Romana Jakimowicza Prehistoria ziem polskich,
Józefa Kostrzewskiego Pradzieje Polski i kolejne wydanie z 1965 roku przygotowane
przez J. Kostrzewskiego przy współudziale Waldemara Chmielewskiego i Konrada
Jażdżewskiego, Witolda Hensla Polska starożytna, wyd. III, z 1988 roku, pięciotomowa synteza będąca dziełem zbiorowym Prahistoria ziem polskich, wydana pod
ogólną redakcją W. Hensla w latach 1975–1980, zbiorowe opracowanie pod red.
J. Kmiecińskiego Pradzieje ziem polskich. Zainteresowanie pradziejami Górnego
Śląska znalazło wyraz w syntetycznych zarysach prahistorii Śląska kilku autorów.
Wspomnieliśmy już o tego rodzaju monografiach R. Jamki, poświęconych wyłącznie Górnemu Śląskowi i jego części przemysłowej. J. Kostrzewski, wybitny badacz
i jeden z twórców podwalin polskiej archeologii, szeroko uwzględnił materiały źródłowe i opracowania w swojej syntezie Pradzieje Śląska (ryc. 19), podobnie również
W. Hołubowicz w Śląsk w epoce wspólnoty pierwotnej w pracy zbiorowej pod redakcją Karola Maleczyńskiego Historia Śląska. Wśród tych przykładowo przypominanych syntez, w których pradzieje Górnego Śląska znalazły swoje miejsce, jest
tom 1 Wielkiej historii Polski, pod reakcją Piotra Kaczanowskiego, Janusza Krzysztofa
Kozłowskiego Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.). Kilka lat temu ukazała
się również historia Śląska przygotowana przez wrocławskich historyków. Rozdział
o pradziejach napisał historyk. Jest to trochę skarykaturyzowane ujęcie tradycyjnego modelu archeologicznego. Ujęcie to stanowi przykład, jak tradycyjne archeologiczne ujęcia pradziejów są odbierane i rozumiane, niewątpliwie w dużej mierze
z winy archeologów, przez przedstawicieli innych dyscyplin zajmujących się historią.
Okres powojenny przyniósł również rozbudzenie zainteresowań problematyką
kultury symbolicznej społeczeństw pradziejowych także Górnego Śląska i jego zabytkami pradziejowymi. W tym kontekście przywołać trzeba opracowania znakomitego
archeologa, dysponującego ogromnym zasobem wiedzy również z zakresu porównawczej historii religii prof. dr. hab. Włodzimierza Szafrańskiego, najdłużej w swojej
zawodowej karierze związanego z ówczesnym Instytutem Historii Kultury Materialnej
PAN, pełniącego przez pewien okres funkcję wicedyrektora tejże placówki. Wśród
jego licznych publikacji poświęconych zagadnieniom religii społeczeństw pradziejowych znajdują się dwie obszerne monografie książkowe Pradzieje religii w Polsce
i Prahistoria religii na ziemiach polskich. W krąg tej problematyki wpisują się również
prace B. Gedigi Śladami religii Prasłowian i Sztuka pradziejowa na Śląsku.
Źródła archeologiczne z Górnego Śląska były uwzględniane i w innych pracach syntetycznych i zestawieniach źródłowych odnoszących się do całego obszaru
ziem polskich. Dla przykładu można chociażby przytoczyć opracowania dotyczące rolnictwa i przetwórstwa płodów rolnych K. Godłowskiego, Z. Bukowskiego
i J. Wielowiejskiego.
Zabytki, zwłaszcza pochodzące z badań w Opolu, jak też problemy badawcze
związane z wczesnym średniowieczem znalazły się w syntezach Józefa Kostrzewskiego Kultura prapolska i w kilku Witolda Hensla, wybitnego polskiego archeologa
i dużego formatu uczonego, wieloletniego dyrektora Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, m.in. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej, Archeologia o początkach miast słowiańskich, Polska przed tysiącem lat, a także Lecha Leciejewicza Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy,
dzieło powstałe już w okresie jego związku z wrocławskim oddziałem Instytutu PAN.
Wyniki archeologicznych badań nad Górnym Śląskiem we wczesnym średniowieczu znalazły również swoje miejsce w dziełach historyków. Ograniczając się
jedynie do kilku przykładów, przytoczyć można Karola Maleczyńskiego Śląsk w epoce feudalnej oraz monumentalne siedmiotomowe dzieło Henryka Łowmiańskiego
Początki Polski.
Poza tym bardzo szeroki jest wachlarz prac syntetycznych i omawiających
stan badań na samym Górnym Śląsku. Kreśląc sylwetki profesorów Włodzimierza
Hołubowicza, Rudolfa Jamki, Józefa Kaźmierczyka i Jerzego Szydłowskiego oraz dr
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Janiny Bukowskiej-Gedigowej i mgr Marii Norskiej-Gulkowej, przypomniano wiele
publikowanych prac odnoszących się do wczesnego średniowiecza tego regionu.
Jak już zostało wspomniane, w badaniach nad pradziejami i średniowieczem
Górnego Śląska uczestniczyło kilka ośrodków archeologicznych funkcjonujących
przede wszystkim na Śląsku, ale też w innych regionach Polski. Przegląd ważniejszych instytucji i badaczy z poszczególnych ośrodków biorących udział w tych
pracach rozpoczniemy od ośrodka krakowskiego.
W ośrodku krakowskim Górny Śląsk był przede wszystkim w kręgu zainteresowań pracowników, a także ukierunkowanych na tę problematykę przez swoich
nauczycieli studentów i absolwentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do 1947 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonował Zakład Archeologii Przedhistorycznej, od roku 1950, po powrocie prof. R. Jamki do Krakowa, Zakład był Katedrą Archeologii Przedhistorycznej, później przemianowaną na
Katedrę Archeologii Polski, a w roku 1971 powołany został Instytutu Archeologii.
Poczynając od 2. połowy lat pięćdziesiątych XX wieku aż do dziś paleolit i mezolit są przedmiotem badań zespołów archeologów z UJ, którymi kierowali, a w niektórych przypadkach kierują do dziś prof. dr hab. Bolesław Ginter i prof. dr hab.
Janusz Krzysztof Kozłowski. Rozpoczynali oni swoją działalność badawczą na tym
terenie zaraz po studiach. Bolesław Ginter przez kilka sezonów prowadził badania
wykopaliskowe w Pyskowicach-Dzierżnie, powiat gliwicki, których wyniki zaprezentowane zostały w krótkich sprawozdaniach na łamach biuletynów Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach i w podsumowującym opracowaniu źródłowym
opublikowanym na łamach „Rocznika Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”. Od kilku
lat prowadzi wspólnie z dr Martą Połtowicz, obecnie z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
badania w Dzierżysławiu, powiat głubczycki, na stanowisku 35 (ryc. 20), na którym
znaleziono kilka znakomitych zabytków, m.in. wykonaną w płytkach hematytowych
stylizowaną figurkę Wenus i hematytową płytkę z rytą stylizowaną figurką kobiety.
Janusz Krzysztof Kozłowski podejmował badania na kilku stanowiskach paleolitycznych na Górnym Śląsku, m.in. weryfikując dawniejsze ustalenia i wyniki w Cyprzanowie, powiat raciborski, odkrywając tam pracownię krzemieniarską, w Dzierżysławiu, powiat głubczycki, na stanowisku 1, w Raciborzu-Ocicach i Pietraszynie,
powiat raciborski.
Tej problematyce B. Ginter i J.K. Kozłowski poświęcili swoje prace magisterskie
i doktorskie opublikowane następnie w postaci monografii (ryc. 21, 22), ponadto
wcześniej B. Ginter problematykę badań nad mezolitem przedstawił w artykule
Z problematyki schyłkowego paleolitu i mezolitu na Górnym Śląsku.
W kręgu zainteresowań badawczych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazła się również problematyka neolitu na Górnym Śląsku. Zaowocowało to
zarówno rezultatami prac wykopaliskowych na wybranych stanowiskach, przede
wszystkim na wyjątkowo atrakcyjnej poznawczo Wyżynie Głubczyckiej, jak również
monograficznymi opracowaniami źródłowymi wyników tych działań i szerszymi
ujęciami syntetycznymi.
Od 1960 roku znaczący wkład w badania nad neolitem Górnego Śląska wniósł
prof. J.K. Kozłowski, który w latach 1960–1962 prowadził prace wykopaliskowe na
wielokulturowej osadzie neolitycznej w Raciborzu-Ocicach, a ich wyniki opublikował w obszernym monograficznym opracowaniu w „Roczniku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia”. Ponadto podjął problem chronologii relatywnej
neolitu i eneolitu na Górnym Śląsku, w artykule opublikowanym na łamach „Silesia
Antiqua” zaprezentował syntetyczny zarys grupy ocickiej kultury niemalowanej ceramiki typu morawskiego, uwzględnił również materiały górnośląskie w obszernym
studium nad kulturą ceramiki promienistej na łamach „Archeologii Polski”.
Pracownicy krakowskiego archeologicznego ośrodka uniwersyteckiego mają
do odnotowania również ważny udział w badaniach nad starszymi okresami epoki
brązu. Dzięki między innymi ich dokonaniom badawczym możemy obecnie skonstatować, że osiągnięcia w powojennych, po 1945 roku, polskich badaniach nad
tym wycinkiem pradziejów regionu górnośląskiego można określić jako dokonania
skokowe w porównaniu z tym, co zostało uzyskane wcześniej. Szczególnie odnosi
się to stwierdzenie do wyników badań nad wczesną epoką brązu, i to zarówno
w zakresie prac terenowych, opracowań źródłowych, jak również ujęć syntetycznych. W pracach terenowych po 1945 roku najważniejszym osiągnięciem jest
przeprowadzenie kilku sezonowych prac wykopaliskowych na dwóch osiedlach
obronnych Rezultatem badań było rozpoznanie w relatywnie szerokim zakresie
dwóch grodzisk z wczesnej epoki brązu i znaczące wzbogacenie obrazu kultury
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Ryc. 20. Prof. dr hab. Bolesław Ginter
i dr Marta Połtowicz-Bobak w trakcie badań
na stanowisku w Dzierżysławiu

Ryc. 21. Okładka monografii
Bolesława Gintera

Ryc. 22. Strona tytułowa
monografii Janusza Krzysztofa
Kozłowskiego

Ryc. 23. Strona tytułowa książki
Marka Gedla

tego czasu oraz rozbudzenie chęci podjęcia problematyki osadnictwa grodowego
wczesnej epoki brązu na naszych ziemiach. Jeden z tych obiektów był przedmiotem kilkuletnich (1978–1985) prac wykopaliskowych, prowadzonych przez uniwersytecki zespół krakowski pod kierunkiem prof. Marka Gedla, które doprowadziły
do poznania w znacznym stopniu osady w Jędrychowicach, powiat głubczycki.
Wyniki badań na tym obiekcie były wiele razy sygnalizowane w formie sprawozdań, jak również przez kierownika tych prac w różnych artykułach oraz przez
członków zespołu: prof. Jana Chochorowskiego i prof. Wojciecha Blajera, prof. Michała Parczewskiego. Pełnego opracowania wyników jeszcze nie dokonano.
Uzyskane rezultaty badań na tym stanowisku i zlokalizowanej w niewielkiej
odległości osadzie tego samego typu w Nowej Cerekwi rozbudziły zainteresowanie
ich genezą, funkcją oraz relacją do analogicznych obiektów tego typu z sąsiednich Moraw. Znalazło to wyraz w artykułach Marka Gedla, publikowanych również
za granicą, i było przedmiotem międzynarodowej roboczej konferencji odbytej
w Krakowie w 1983 roku z udziałem polskich archeologów z ośrodków wrocławskiego i poznańskiego, badaczy analogicznych obiektów i osób zainteresowanych
problematyką będącą przedmiotem konferencji (B. Gedigi, E. Kunawicz-Kosińskiej
i Z. Pieczyńskiego) oraz badaczy zagranicznych – ze Słowacji (A. Točíka, wybitnego
badacza słowackiego, wieloletniego dyrektora znakomicie pod jego kierownictwem
rozwijającej się głównej placówki archeologicznej na Słowacji – Instytutu Akademii
Nauk w Nitrze), Moraw (S. Stuchlika) oraz Niemiec (W. Kubacha). Nader pożyteczne
były konfrontacja stanu badań na Morawach i Słowacji z polskimi wynikami oraz
dyskusja. Wyniki konferencji zostały opublikowane pod redakcją M. Gedla. W tomie
konferencyjnym wyniki badań w Jędrychowicach zaprezentowali również – poza
M. Gedlem – inni uczestnicy zespołu prowadzącego tam badania i biorący udział
w konferencji (J. Chochorowski, W. Bajer i U. Bąk).
W badaniach nad epoką brązu prowadzonych w ośrodku krakowskim pozostaje jeszcze do odnotowania monografia kultury przedłużyckiej pióra M. Gedla,
opublikowana również w Niemczech, w której autor podsumował ujęcia syntetyczne Józefa Kostrzewskiego i Bolka von Richthofena, uzupełniając je o nowe źródła
i nieznacznie modyfikując dawniejsze poglądy oraz korygując niektóre wcześniejsze
ustalenia.
Jak już była mowa, na Górnym Śląsku w Kietrzu, powiat głubczycki znajduje się
cmentarzysko najszerzej zbadane w skali europejskiej. Markowi Gedlowi zawdzięczamy również źródłowe publikacje wielu cmentarzysk kultury łużyckiej z Górnego
Śląska, w części badanych w latach dawniejszych i opracowanych na podstawie
danych archiwalnych.
Niewątpliwie prof. Marek Gedl z Uniwersytetu Jagiellońskiego ma w swoim
dorobku najwięcej prac poświęconych kulturze łużyckiej na Górnym Śląsku, o których już była mowa. Profesor jest autorem monografii Kultura łużycka na Górnym
Śląsku (ryc. 23), a także kilku tomów katalogów wyrobów brązowych wydawanych
w ramach serii Prähistorische Bronzefunde. Kilka dalszych jest autorstwa mgr Renaty Essen i prof. Wojciecha Blajera z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz po jednym
tomie mgr. Jerzego Kuśnierza z Muzeum w Zamościu i mgr. Andrzeja Szpunara
z Muzeum Okręgowego w Tarnowie, absolwentów UJ. W katalogach uwzględnione
zostały wszystkie wyroby brązowe znane z Górnego Śląska.
Marek Gedl podejmował również wiele innych zagadnień. Jako jeden z pierwszych zajął się problematyką gospodarczą i strukturą społeczną ludności kultury
łużyckiej. Kultura łużycka na Górnym Śląsku zajęła znaczną część pracy o szkieletowym obrządku pogrzebowym. Odkrycia na cmentarzysku w Kietrzu stały się inspiracją do monograficznego opracowania wczesnołużyckich grobów z konstrukcjami
drewnianymi, znanych również z Krzanowic, powiat raciborski, i innych stanowisk.
Wyniki badań w Kietrzu posłużyły także do podjęcia innych zagadnień, w tym
periodyzacji i chronologii kultury łużyckiej na cmentarzysku. Osobne monografie
książkowe M. Gedl poświęcił schyłkowi kultury łużyckiej w południowo-zachodniej Polsce, wykorzystując głównie źródła pozyskane na cmentarzysku w Kietrzu,
a także na innych stanowiskach na Górnym Śląsku, oraz wpływom halsztackim na
ziemiach polskich. Problematyka kultury łużyckiej w szerokim wachlarzu zagadnień,
w dużej mierze przy wykorzystywaniu źródeł z Górnego Śląska, znalazła się w licznych artykułach tego badacza, publikowanych tak w kraju jak i za granicą. Bardzo
dobre poznanie kultury łużyckiej na Górnym Śląsku to przede wszystkim zasługa
Marka Gedla. Trudno zaprezentować pełną gamę jego kilkudziesięciu artykułów,
w których często wraca do już poruszanych zagadnień, rozmaicie je prezentując,
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Ryc. 24. Grodzisko w Łubowicach
z lotu ptaka

przeważnie poszerzając o nowe źródła. Marek Gedl, związany wieloletnimi badaniami w Kietrzu z Wyżyną Głubczycką, w 1969 roku przedstawił także krótki zarys
stanu badań nad wczesnym średniowieczem tego regionu.
Do grona badaczy ośrodka uniwersyteckiego w Krakowie uwzględniających
w swoich badaniach Górny Śląsk należy prof. dr hab. Jan Chochorowski, wieloletni
dyrektor Instytutu Archeologii UJ. W latach 1976–1978 przeprowadził badania na
stanowisku wielokulturowym, przede wszystkim z młodszej epoki kamienia, w Kornicach, powiat raciborski. Znaczny zasięg miały prace wykopaliskowe prowadzone pod jego kierunkiem na największym grodzisku ludności kultury łużyckiej na
ziemiach polskich w Łubowicach, powiat raciborski (ryc. 24, 25), a od 2000 roku
również na pobliskim cmentarzysku tejże ludności w Brzeźnicy, powiat raciborski
(ryc. 26). Na grodzisku badania ratownicze na większą skalę zostały podjęte w 1970
roku i są kontynuowane do lat ostatnich. Wcześniej prace sondażowe i drobne
ratownicze podejmował tutaj również prof. Marek Gedl. Aktualnie są to badania
osadniczego kompleksu, prowadzone na dużą skalę. Wyniki tych prac są sygnalizowane w formie sprawozdań, a wybrane zagadnienia były również podejmowane
w artykułach m.in. na temat umocnień obronnych grodu.
Przejawem zainteresowań prof. J. Chochorowskiego jest również miejsce, jakie zajmuje problematyka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Górnym Śląsku
w jego publikowanym dorobku. Bezpośredni związek z Górnym Śląskiem mają jego
artykuły poświęcone między innymi problemom grodów kultury łużyckiej.
Wojciechowi Blajerowi zawdzięczamy monumentalne, nowoczesne i zarazem
znakomite opracowania skarbów z ziem polskich z epoki brązu i wczesnej epoki
żelaza (ryc. 27). Jest to rezultat ogromnego wysiłku i wiedzy autora. W tym ujęciu
znalazły się wszystkie znane skarby z Górnego Śląska, po raz pierwszy tak wszechstronnie opracowane, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy na temat klasyfikacji typologicznej i chronologicznej wyrobów metalowych. Autor analizuje również
funkcję tych zespołów, dochodząc do przyczyn ich deponowania. W środowisku
krakowskim, głównie w Instytucie Archeologii UJ, wciąż żywe jest zainteresowanie
problematyką pradziejów i wczesnego średniowiecza Górnego Śląska. Znajduje to
szczególne potwierdzenie w badaniach nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza,
które stanowią temat przygotowanych przez absolwentów prac magisterskich. Przykładem może być obszerne opracowanie ceramiki malowanej autorstwa S. Alfawickiej, opublikowane następnie jako książkowa monografia.
Wczesna epoka żelaza to czas ważnych przemian kulturowych na naszych ziemiach, które znalazły wyraz w ukształtowaniu się nowego modelu kultury archeologicznej nazwanej pomorską, choć proponowano dla niej jeszcze kilka innych
nazw. Stanowiska tej kultury wystąpiły również na Górnym Śląsku, o czym pisano
w dawniejszych monografiach, jeszcze badaczy niemieckich. Po wojnie stanowiska
tej kultury z ogólniejszymi uwagami przypomniał Marek Gedl na łamach „Silesia
Antiqua”.
Badany przez wiele lat – przez ekspedycję Uniwersytetu Jagiellońskiego pod
kierunkiem prof. Marka Gedla – Kietrz dostarczył również ważnych źródeł do poznania kultury lateńskiej i osadnictwa celtyckiego na tym terenie. Jan Chochorowski
z kolei w trakcie badań wielokulturowej osady w Kornicach odkrył i zbadał również
grób celtycki.
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Ryc. 25. Badania na majdanie grodu
w Łubowicach

Ryc. 26. Eksploracja grobów ciałopalnych
w Brzeźnicy

Ryc. 27. Okładka publikacji
Wojciecha Blajera

Ryc. 28. Okładka monografii
Kazimierza Godłowskiego

Ryc. 29. Okładka książki
Michała Parczewskiego

Okres przedrzymski i wpływów rzymskich na Górnym Śląsku był przedmiotem badań wybitnego archeologa prof. dr. hab. Kazimierza Godłowskiego, przez
kilka lat dyrektora Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Większe
terenowe badania na stanowiskach kultury przeworskiej K. Godłowski prowadził jednak nie na Górnym Śląsku, a w jego północno-wschodnim sąsiedztwie,
m.in. w Opatowie, powiat kłobucki. Ponadto był uczestnikiem badań terenowych
i współautorem (wspólnie z Markiem Gedlem i Bolesławem Ginterem) opracowania Pradzieje i wczesne średniowiecze dorzecza Liswarty wydanego przez Śląski
Instytut Naukowy w Katowicach w latach 1970–1971 (2 części), w którym znalazły
się również pograniczne powiaty lubliniecki i oleski. Przede wszystkim jednak
Górny Śląsk znalazł się w jego licznych artykułach, poświęconych kulturze przeworskiej, których uwieńczeniem była książkowa monografia Kultura przeworska
na Górnym Śląsku (ryc. 28). Źródła z tego terenu były przedmiotem analiz i interpretacji w jego dużych opracowaniach syntetycznych. Jest to dorobek pokaźny
i znaczący dla badań nad okresami lateńskim i rzymskim. W tej grupie choćby
dla przykładu przytoczyć trzeba podręcznikowy tom Okres lateński w Europie. Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna oraz ważne także dla problematyki
górnośląskiej wcześniejsze studium K. Godłowskiego Studia nad stosunkami społecznymi w okresach późnolateńskim i rzymskim w dorzeczu Odry i Wisły, w dużej
mierze pionierskie, jak na ten czas, w zakresie badań nad strukturą społeczną
ludności tych okresów prehistorii. W górnośląskiej perspektywie badań wybija
się swoim znaczeniem rozdział poświęcony kulturze przeworskiej w piątym tomie
Prahistorii ziem polskich.
Problemy kultury przeworskiej na ziemiach polskich mają już bogatą literaturę.
Są w niej omówienia wybranych węższych zagadnień, ale też są monograficzne
ujęcia szerszej problematyki i nawet wybranych grup źródeł. Należy do nich praca
prof. dr hab. Renaty Madydy z Instytutu Archeologii UJ Sprzączki i okucia pasa na
ziemiach polskich w okresie rzymskim.
W badaniach terenowych na Górnym Śląsku dużą aktywność wykazywał dr
Michał Parczewski, dziś profesor Uniwersytetów Jagiellońskiego i Rzeszowskiego,
prowadząc m.in. badania na stanowiskach wczesnośredniowiecznych, w tym na
grodzisku w Komornie i osadzie w Poborszowie, powiat kędzierzyńsko-kozielski.
Tradycyjnie studia nad wczesnym średniowieczem Górnego Śląska prowadzone
były w ośrodku krakowskim i wśród prac tam powstałych przede wszystkim trzeba
wymienić jego monografię Płaskowyż Głubczycki we wczesnym średniowieczu (ryc.
29). Dzieło to poprzedził artykuł o osadnictwie na pograniczu śląsko-morawskim.
Marek Gedl, związany przez wieloletnie badania w Kietrzu z Wyżyną Głubczycką, w 1969 roku przedstawił – jak już wspomniałem – krótki zarys stanu badań nad
wczesnym średniowieczem tego regionu (Stan badań nad wczesnym średniowieczem lessowej Wyżyny Głubczyckiej, Biuletyn Śląskiego Instytutu Naukowego).
W konferencji poświęconej Śląskowi Górnemu i Opawskiemu w dobie plemiennej wczesnego średniowiecza zorganizowanej w 1989 roku przez J. Szydłowskiego w Rudach pod Raciborzem brali udział jako referenci również archeolodzy
z uniwersyteckiego ośrodka krakowskiego M. Parczewski i J. Poleski. Wystąpienia te
zostały opublikowane w tomie 2 „Śląskich Prac Prahistorycznych”.
Drugim ważnym archeologicznym ośrodkiem naukowym w Krakowie był Oddział Instytutu Archeologii i Etnologii PAN do roku 1992, tzn. do czasu zmiany
nazwy Instytutu, będący Zakładem Archeologii Małopolski Instytutu Historii Kultury
Materialnej PAN. W ośrodku tym powstawały głównie szersze prace syntetyczne,
w których uwzględniane były wyniki badań na Górnym Śląsku albo przynajmniej
wykorzystywano w nich źródła pochodzące z tego regionu. W niewielkim zakresie
pracownicy Oddziału podejmowali również na tym terenie badania wykopaliskowe. Bardziej znaczące dokonania tego zespołu sprowadzają się do syntetycznych,
monograficznych ujęć wczesnej epoki brązu prof. dr. hab. Jana Machnika, badacza
o podziwu godnej aktywności, koncentrującego swoje zainteresowania neolitem
i wczesną epoką brązu w Małopolsce i na Słowacji oraz Ukrainie. Obraz wczesnej
epoki brązu na Górnym Śląsku syntetyzujący dotychczasowe wyniki badań wielu
archeologów zarysował w swojej monografii Frühbronzezeit Polens. Übersicht über
die Kulturen und Kulturgruppen oraz w tomie III Prahistorii ziem polskich, a syntetyczny
obraz kultury ceramiki sznurowej, uwzględniający również Górny Śląsk, przedstawił
w tomie II wspomnianej Prahistorii… .
Znaczącym dokonaniem w badaniach nad osadnictwem celtyckim w Polsce,
a w tym oczywiście również na Górnym Śląsku, jest dzieło prof. dr. hab. Zenona
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Woźniaka z krakowskiego Oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Osadnictwo celtyckie w Polsce oraz rozdziały poświęcone starszej i młodszej fazie kultury
lateńskiej w Polsce zawarte w tomach IV i V Prahistorii… .
Z badań terenowych prowadzonych na większą skalę przez archeologów
z ośrodka krakowskiego wymienić jeszcze trzeba prace wykopaliskowe prof. dr
hab. Elżbiety Dąbrowskiej, wówczas z Zakładu Archeologii Małopolski Instytutu
Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, na wczesnosłowiańskim cmentarzysku
kurhanowym w Raciborzu-Oborze. Wyniki tych prac E. Dąbrowska zaprezentowała
w druku w formie sprawozdania.
Źródła z górnośląskich cmentarzysk ciałopalnych uwzględniła w swojej dwutomowej monografii poświęconej temu obrządkowi we wczesnym średniowieczu na
terenie Polski nieżyjąca już znakomita badaczka, z niezwykłą pasją, ale też wysoce
kompetentnie uprawiająca zawód archeologa prof. dr hab. Helena Zoll-Adamikowa.
W ośrodku krakowskim należy odnotować jeszcze zainteresowanie Górnym
Śląskiem niektórych pracowników Muzeum Archeologicznego, a potwierdzeniem
tego są prace dr Marty Sołtysowskiej-Godłowskiej dotyczące kultury ceramiki sznurowej na Śląsku i przede wszystkim rozdział poświęcony kulturze ceramiki promienistej w tomie II Prahistorii… .
Wrocław jest kolejnym ważnym ośrodkiem archeologicznym, w którym niejako
w naturalny sposób kształtowało się zainteresowanie Górnym Śląskiem.
Szczególnie zaangażowani w badania terenowe na Górnym Śląsku byli i są
do tej pory badacze z Katedry Archeologii (obecnie Instytutu Archeologii) Uniwersytetu Wrocławskiego. Badacze starszych epok pradziejowych podejmowali
na tym terenie liczne, przeważnie ratownicze badania wykopaliskowe. Na przykad prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz w Owsiszczach, powiat raciborski, gdzie
przypadkowe odkrycie pięknego okazu pięściaka aszelskiego stało się zachętą do
badań osadnictwa środkowopaleolitycznego. Profesor prowadził jeszcze prace na
kilku innych stanowiskach, m.in. w Opolu-Groszowicach i Rogowie Opolskim, powiat krapkowicki. Obozowiska z górnego paleolitu w Sowinie, powiat nyski, badał
dr Mirosław Furmanek, a dr Tomasz Płonka i dr Andrzej Wiśniewski badali m.in.
stanowisko w Lisięcicach, powiat głubczycki, z późnej fazy paleolitu środkowego
i stanowiska nad górną Odrą i dolną Bierawką. Wyniki swoich dokonań terenowych
wspomniani badacze relacjonowali systematycznie, głównie na łamach „Śląskich
Sprawozdań Archeologicznych”.
Zbigniew Bagniewski, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, na tej uczelni uzyskał wszystkie stopnie naukowe, został profesorem i kierownikiem Katedry
Archeologii, a później Instytutu Archeologii. Zmarły przedwcześnie, był barwną
postacią w naszym środowisku oraz nader aktywnym badaczem terenowym. Krąg
jego zainteresowań obejmował przede wszystkim starsze epoki, głównie mezolit, badania na stanowiskach z tego okresu prowadził w wielu regionach Polski,
głównie na Śląsku i Pomorzu. Na Górnym Śląsku prowadził również badania na
stanowiskach neolitycznych, pozostawiając po tych działaniach zespołowe opublikowane opracowania.
W badaniach stanowisk neolitycznych na Górnym Śląsku, a także w opracowaniach syntetycznych pozostaje również do odnotowania niemała rola archeologów
uniwersyteckich. W zakresie badań terenowych pracownicy tej placówki przeważnie przy współpracy personalnej i finansowemu wsparciu innych instytucji przeprowadzili ratownicze badania na kilku osadach ludności kultur kręgu naddunajskiego
i kultury pucharów lejkowatych w Mochowie i Tomicach pod Głogówkiem, powiat
prudnicki, w Owsiszczach, powiat raciborski, i w Wojnowicach, powiat głubczycki.
Wyniki prac w Mochowie opublikował Włodzimierz Wojciechowski. Wykorzystując pozyskane źródła, podjął w osobnym opracowaniu monograficznym szerszy
problem periodyzacji młodszych kultur cyklu naddunajskiego na Górnym Śląsku.
Rezultaty prac w Tomicach zostały opublikowane przez Zbigniewa Bagniewskiego
i Włodzimierza Wojciechowskiego, badań zaś w Wojnowicach zostały zaprezentowane przez Zbigniewa Bagniewskiego, Irenę Lasak i Eugeniusza Tomczaka w osobnej monografii źródłowej w serii „Studia Archeologiczne”. Problematyka głównie
neolitu na Śląsku była i pozostaje nadal w kręgu zainteresowań badawczych prof.
dr. hab. Włodzimierza Wojciechowskiego, przy czym koncentruje się głównie na
zagadnieniach neolitu na Dolnym Śląsku. W swoich publikowanych studiach i ujęciach syntetycznych sięga jednak również często po materiały z Górnego Śląska.
Systematyczne badania wykopaliskowe prowadził również od 2004 roku po rok
2008 dr Mirosław Furmanek na wielokulturowym stanowisku w Dzielnicy, powiat
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Ryc. 30. Badania stanowiska
wielokulturowego w Dzielnicy

Ryc. 31. Dr Marek Bednarek
(czwarty z prawej) z grupą studentów
archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
w Roszowickim Lesie

kędzierzyńsko-kozielski. Przedmiotem badań była osada z systemem umocnień
ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej i pozostałości osadnictwa innych kultur
neolitycznych, jak też kultury łużyckiej (ryc. 30).
Kultura lateńska była przedmiotem badań terenowych, jak również publikacji przede wszystkim pracowników uniwersytetu. Zapoczątkowaniem tych badań
w okresie powojennym było podjęcie prac wykopaliskowych na osadzie w Nowej
Cerekwi, powiat głubczycki, przez dr Barbarę Czerską, która należy do grona archeologów kształtujących zaraz po zakończeniu wojny polski ośrodek archeologiczny we Wrocławiu. Rozpoczęła działalność zawodową w 1948 roku jeszcze pod
kierunkiem prof. R. Jamki, jako uczestnik badań na Ostrówku w Opolu. Badania na
osadzie uważanej przez niektórych badaczy za celtyckie oppidum trwały od roku
1957 do roku 1962 i przyniosły cenne wyniki. Nie potwierdziły co prawda istnienia
umocnień obronnych ewentualnego oppidum, ale dały pełny obraz rozplanowania
osady oraz dużą ilość znakomitych zabytków kultury celtyckiej. Barbara Czerska
opublikowała wyniki swoich badań na stanowisku w Nowej Cerekwi. Również wyniki uzyskane na dwóch osadach przez nią badanych: w Sułkowie, powiat głubczycki,
gdzie odkryta i zbadana została m.in. pracownia hutnicza, oraz w Łanach, powiat
kędzierzyńsko-kozielski, opublikowała w źródłowych opracowaniach. Barbara Czerska podsumowywała również badania nad okresem lateńskim na Śląsku w artykułach o stanie i perspektywach badań oraz w artykule poświęconym studiom nad
okresem lateńskim na Śląsku.
Dużą aktywność w badaniach stanowisk kultury lateńskiej od kilku lat po
dzień dzisiejszy wykazuje dr Marek Bednarek, który m.in. podejmuje z grupą studentów Uniwersytetu Wrocławskiego systematyczne badania powierzchniowe na
opolskiej części Górnego Śląska, a ponadto prowadził badania wykopaliskowe
(ryc. 31) na osadach ludności kultury lateńskiej w Roszowickim Lesie, Łanach i Polskiej Cerekwi, powiat kędzierzyńsko-kozielski. Uzyskane wyniki ukazują nieco inny
obraz kultury lateńskiej na Górnym Śląsku od obrazu wynikającego z rozpoznania dużej osady celtyckiej w Nowej Cerekwi. Na innych badanych stanowiskach
lateńskich bardziej można obserwować przebieg procesu latynizacji dokonujący
się w obrębie autochtonicznej tradycji kulturowej. Na uwagę zasługują wspomniane już prace ratownicze na osadzie lateńskiej w Nowej Cerekwi, polegające
na poprzedzającym ratowaniu zabytków przed tzw. poszukiwaczami skarbów na
przebadanej dawniej partii osady z zastosowaniem wykrywaczy metali. Uzyskane
wyniki znacząco wzbogacają obraz tej osady, m.in. znaleziono tym sposobem już
ponad 200 monet celtyckich, ozdób i innych przedmiotów. Prace te prowadzone
są wspólnie z mgr. Marcinem Rudnickim z Uniwersytetu Warszawskiego. Badania
wykopaliskowe dr. Marka Bednarka w Szonowie, powiat prudnicki, i Polskiej Cerekwi, powiat kędzierzyńsko-kozielski, przyniosły potwierdzenie hutnictwa żelaza
na Płaskowyzu Głubczyckim w okresie rzymskim.
Również okres rzymski pozostawał cały czas w sferze zainteresowań badaczy
uniwersyteckich. W 1954 roku przedwcześnie zmarły dr Zbigniew Trudzik, wtedy
będący na tzw. stażu kandydackim, co po 1956 roku wróciło do normalności i było
rodzajem studium doktoranckiego, przeprowadził badania ratownicze na osadzie
z okresu rzymskiego w Chróścicach, powiat opolski. Stanowisko to zostało odkryte
przez J. Kaźmierczyka, w latach 1953–1954 zaangażowanego tam w ratownicze
badania cmentarzyska z tego samego okresu. Zbigniew Trudzik prowadził jeszcze przez kilka sezonów badania wykopaliskowe na osadach kultury przeworskiej
i z wczesnej fazy wczesnego średniowiecza w Kościeliskach, powiat oleski, oczekując tam potwierdzenia związku i ciągłości kulturowej między tymi okresami. Wyniki
swoich badań opublikował w dwóch opracowaniach.
Prof. dr hab. Stanisław Pazda, koncentrujący się w swoich badaniach terenowych i opracowaniach syntetycznych na Dolnym Śląsku, podejmował również
prace wykopaliskowe na Górnym Śląsku. W 1967 roku przeprowadził tego typu
prace na osadzie kultury przeworskiej z okresu późnorzymskiego w Zalesiu Śląskim, powiat strzelecki, odkrywając tam pracownię garncarską, a w latach 1970,
1976, 1978 na osadzie hutniczej w Izbicku w tym samym powiecie. Profesor
S. Pazda (ryc. 32) z właściwą sobie solidnością przekazywał wyniki swoich badań do
obiegu naukowego w formie publikacji. Stanisław Pazda we współpracy z Muzeum
w Kluczborku prowadził również badania na cmentarzysku w Ciecierzynie, powiat
kluczborski, zakończone wspólnym źródłowym monograficznym opracowaniem.
Zespoły archeologów Uniwersytetu Wrocławskiego prowadziły w rozmaitym
zakresie, często ratownicze badania wykopaliskowe na kilku innych stanowiskach
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Ryc. 32. Ekipa wykopaliskowa w Izbicku
w 1970 roku. Prof. Stanisław Pazda
w pierwszym rzędzie trzeci z prawej

wiązanych z kulturą przeworską. W Nędzy, powiat raciborski, oprócz osadnictwa
neolitycznego przedmiotem badań wykopaliskowych prowadzonych w latach
1980–1981 przez prof. dr. hab. Jerzego Piekalskiego była także osada z pracownią
garncarską z okresu rzymskiego. Ratownicze badania przeprowadził również zespół
tegoż Instytutu kierowany m.in. przez mgr. Karola Bykowskiego na osadzie w Ścigowie, powiat krapkowicki.
W mniejszym zakresie na wrocławskim uniwersytecie podejmowano większe
studia syntetyczne związane z problematyką kultury przeworskiej, koncentrując
się w tym zakresie przede wszystkim na Dolnym Śląsku. Źródła z Górnego Śląska
wykorzystał w swojej obszernej książkowej monografii Kultura przeworska a reńsko-wezerska strefa kulturowa dr hab. Artur Błażejewski profesor w Instytucie Archeologii
UWr i dyrektor Instytutu.
Na wymienienie zasługują także inne szersze prace syntetyczne powstałe
w ośrodku uniwersyteckim dotyczące już problematyki średniowiecza, uwzględniające Górny Śląsk, jak Krzysztofa Wachowskiego Kultura karolińska a Słowiańszczyzna Zachodnia i Jerzego Piekalskiego Od Kolonii do Wrocławia. Przemiana topografii
wczesnych miast.
Prace nad wczesnym średniowieczem i średniowieczem na Górnym Śląsku
miały zróżnicowany charakter. Profesor J. Kaźmierczyk z zespołem archeologów
z Katedry oraz petroarcheologów z tegoż uniwersytetu (prof. dr hab. Andrzej Grodzicki) prowadził wieloletnie badania nad miejscami eksploatacji złota na Śląsku
(ryc. 33) w tym również w Górach Opawskich. Wyniki tych badań były publikowane,
głównie na łamach „Śląskich Sprawozdań Archeologicznych”.
Wyniki ważne dla badań nad kształtowaniem się obrządku grzebalnego we
wczesnym średniowieczu, jak również kilka cennych zabytków, a wśród nich kolczyk
z okresu środkowoawarskiego, przyniosły prace wykopaliskowe na cmentarzysku
kurhanowym w Izbicku, powiat strzelecki, zakończone opublikowanym opracowaniem pióra S. Pazdy.
Wachlarz podejmowanych badań terenowych przez archeologów ośrodka
wrocławskiego, a przede wszystkim z dawnej Katedry Archeologii, a obecnie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wrocławskiej placówki Instytutu
Archeologii i Etnologii PAN jest ogromnie bogaty i zróżnicowany. Najczęściej były
to jednak badania ratownicze, weryfikacyjne i powierzchniowe. Nie sposób w tym
przypadku dokonać ich pełnego choćby tylko wyliczenia. Z tego względu wypada
ograniczyć się jedynie do kilku przykładów ilustrujących te działania badawcze.
Zespół studentów archeologii Uniwersytetu we Wrocławiu prowadził badania
na stanowiskach w Nędzy, powiat raciborski, których wyniki zostały opublikowane
przez późniejszego doktora i wieloletniego pracownika Katedry, a następnie Instytutu Archeologii UWr C. Buśkę i J. Piekalskiego, obecnie profesora i byłego wieloletniego dyrektora Instytutu Archeologii UWr. Nader ożywioną działalność w zakresie
badań prowadzi dr Mirosław Furmanek, dawniej miejscem zatrudnienia związany
z górnośląskim ośrodkiem archeologicznym, obecnie adiunkt Instytutu Archeologii UWr. We współpracy głównie z muzeami tego terenu w Wodzisławiu Śląskim,
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Ryc. 33. Profesor Józef Kaźmierczyk
podczas badań miejsc eksploatacji złota
w rejonie Głuchołaz

Ryc. 34. Badania na osadzie neolitycznej
w Pietrowicach Wielkich w roku 1958

Gliwicach prowadził badania wykopaliskowe w wielu miastach Górnego Śląska,
m.in. w Turzy Śląskiej, powiat wodzisławski, odkrywając pozostałości średniowiecznej pracowni garncarskiej, relacjonowane przez wspomnianych badaczy m.in. na
łamach czasopisma „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, a także w Rybniku,
Pszczynie, publikując sprawozdania z tych badań jako współautor na łamach kolejnych tomów Badań archeologicznych na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych… .
Pracownicy wrocławskiej placówki Instytutu Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytutu Archeologii i Etnologii) PAN w wieloraki sposób rozwijali swoje zainteresowania pradziejową i średniowieczną przeszłością Górnego Śląska, zarówno
prowadząc badania wykopaliskowe, jak również publikując ich wyniki oraz szersze
prace syntetyczne. Powojenne na szerszą skalę i systematyczne badania wykopaliskowe stanowisk neolitycznych tego regionu zapoczątkowane zostały w 1957 roku
na osadzie w Pietrowicach Wielkich (ryc. 34) i kontynuowane były przez dr Janinę
Bukowską-Gedigową do 1964 roku. Kreśląc wcześniej sylwetkę tej badaczki, omówione zostały również jej badania nad neolitem Górnego Śląska.
Profesor Anna Kulczycka-Leciejewiczowa z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
we Wrocławiu w monografii osadnictwa neolitycznego w południowo-zachodniej
Polsce znakomicie zarysowała obraz przemian osadniczych w tym okresie również
na Górnym Śląsku (Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo-zachodniej, Wrocław
1993).
Na uwagę zasługuje dorobek badawczy pracowników Instytutu dotyczący
problematyki epoki brązu i wczesnej epoki żelaza – badania terenowe, a przede
wszystkim opracowania syntetyczne.
Dr Barbara Butent-Stefaniak w ramach studium doktoranckiego w Instytucie
Archeologii i Etnologii PAN przygotowała monografię poświęconą stosunkom kulturowym w dorzeczu górnej i środkowej Odry we wczesnym okresie epoki brązu.
Bogusław Gediga w tomie III Prahistorii ziem polskich przedstawił zarys starszej epoki
brązu, wysuwając koncepcję traktowania wyróżnianej kultury przedłużyckiej jako
regionalnej grupy kultur mogiłowych.
Dużym zainteresowaniem badawczym we wrocławskim ośrodku Instytutu
PAN nadal cieszy się problematyka związana z kulturą łużycką. Znalazło to wyraz
w pracach terenowych, ale przede wszystkim w licznych publikacjach najczęściej
o szerszym zakresie terytorialnym, w których jednak odpowiednie miejsce przypadało również zagadnieniom ściśle związanym z interesującym nas regionem.
Zespół ówczesnego Zakładu Archeologii Śląska Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN pod kierunkiem B. Gedigi przeprowadził badania wykopaliskowe na
cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Czarnowąsach, powiat opolski, a wyniki opublikowane zostały przez kierownika tych prac. W badaniach uczestniczyła
znaczna grupa studentów antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, z których
część jest dziś znaczącymi badaczami i profesorami wrocławskiego ośrodka antropologicznego, a Katedra Antropologii utrzymująca od lat bliską współpracę
z archeologami jest wielce zasłużoną placówką również w badaniach na Górnym
Śląsku. Krótkie prace wykopaliskowe o charakterze weryfikacyjnym ten sam zespół
Zakładu Archeologii Śląska IHKM PAN we Wrocławiu, też przy udziale studentów
archeologii i antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, przeprowadził na cmentarzysku w Krzanowicach, powiat opolski, a wyniki tych i dawniejszych badań zostały
opracowane wspólnie przez B. Gedigę i M. Gedla.
Bogusław Gediga w swoich publikowanych pracach, przeważnie odnoszących
się do obszarów większych niż tylko Górny Śląsk, wykorzystywał źródła z tego regionu i w poruszanych zagadnieniach uwzględniał ten obszar. Prace dotyczyły m.in.
zróżnicowania kultury łużyckiej na Śląsku, grodów ludności kultury łużyckiej na
Śląsku, religii i sztuki m.in. również okresów pradziejów, na które przypada czas
występowania kultury łużyckiej.
Niedawne odkrycia na Dolnym Śląsku na cmentarzysku w Domasławie, powiat
wrocławski, i osadach w Milejowicach i Starym Śleszowie, powiat wrocławski, oraz
wcześniejsze na Górnym Śląsku, na cmentarzyskach w Kietrzu i Świbiu, skłoniły B.
Gedigę do sformułowania hipotezy o innym niż przyjmowano dotychczas obrazie
kultury na Śląsku we wczesnej epoce żelaza i traktowania jej jako lokalnej, północno-wschodniej grupy kultury halsztackiej. Ta nowa propozycja została już przedstawiona w publikacjach, m.in. w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych” oraz na
konferencjach naukowych, w tym na międzynarodowej w Biskupinie w 2008 roku.
Prof. dr hab. Andrzej Mierzwiński w 1992 roku opublikował nowe, również
pod względem metodologicznym, opracowanie problemów osadniczych epoki
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brązu i wczesnych okresów epoki żelaza na Opolszczyźnie (ryc. 35). Badacz wrócił
jeszcze do problematyki osadnictwa ludności kultury łużyckiej na Górnym Śląsku
w szerszym kontekście całego Śląska w kolejnej książkowej monografii Przemiany
osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku. W obu książkach prezentuje nowe,
a jednocześnie nowoczesne metodologicznie opracowanie problemów osadniczych ludności kultury łużyckiej.
W przeciwieństwie do badań nad problematyką kultury przeworskiej prowadzonych przez pracowników Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
w mniejszym zakresie udział w tym mają również pracownicy placówki PAN. Już
w latach 1952–1953 równolegle z badaniami na Ostrówku w Opolu badania na
stanowisku hutniczym z okresu wpływów rzymskich w Opolu-Groszowicach podjął
Włodzimierz Hołubowicz, a w latach następnych kontynuował je Józef Kaźmierczyk,
a wyniki tych prac opublikował prof. dr hab. Grzegorz Domański.
Znacznie bogatszy jest dorobek w badaniach nad okresem wczesnego średniowiecza na Górnym Śląsku pracowników ówczesnego wrocławskiego Zakładu
Archeologii IHKM PAN, a obecnie Oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
Na czoło wysuwają się wspomniane badania na Ostrówku w Opolu. Przy okazji
tychże prac podejmowano również badania na pobliskich stanowiskach wczesnośredniowiecznych w celu rozpoznania szerszego tła osadniczego dla grodu na
Ostrówku. Przez wiele lat prace te realizowane były m.in. przy współpracy, choćby
tylko personalnej, pracowników ówczesnej Katedry Archeologii Polski Uniwersytetu
Wrocławskiego. Badaniami objęto kilka cmentarzysk oraz osady i grody w pobliżu
Opola. Badania były prowadzone pod ogólnym kierownictwem profesora W. Hołubowicza i wtedy doc. dr Heleny Cehak-Hołubowiczowej, w terenie zaś pracami
kierowali asystenci, głównie z ówczesnego Zakładu Archeologii IHKM PAN we Wrocławiu. Były też finansowane przez wiele instytucji, z których wyróżnić należy zasłużoną instytucję funkcjonującą w Opolu, będącą m.in. współinicjatorem badań na
Ostrówku w Opolu, a także wspomagającą finansowo te prace, jak też inne badania
wykopaliskowe na Opolszczyźnie, a mianowicie Komitet Badań Prehistorycznych
Opolszczyzny, później przekształcony w Komitet Badań Naukowych Opolszczyzny.
Duże zasługi w tych działaniach Komitetów miał nieżyjący już Ignacy Kuźniewski,
późniejszy dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Z badań w tych ramach prowadzonych na uwagę zasługują prace wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Krzanowicach, powiat opolski, prowadzone w terenie przez dr. Józefa Kaźmierczyka. W badaniach w latach 1953–1954
uczestniczyła duża grupa studentów antropologii, niektórzy z nich później zostali
profesorami. Udział finansowy w tych pracach miała również Katedra Antropologii
Uniwersytetu Wrocławskiego, placówka naukowa, która nie tylko w tym przypadku
– jak już wspomniałem – zaznaczyła swoją obecność badawczą na Górnym Śląsku.
Wyniki opublikował J. Kaźmierczyk w czasopiśmie „Archeologia Śląska”.
Wczesnośredniowiecznym cmentarzyskiem w pobliżu Opola badanym przez
zespół zaangażowany na Ostrówku był również obiekt w Opolu-Groszowicach.
W terenie pracami kierowała mgr Halina Urbańska, wtedy asystent Zakładu. W badaniach uczestniczyli m.in. również studenci antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Halina Urbańska opublikowała wyniki tych badań na łamach „Archeologii
Śląska”. W tej grupie badań terenowych prowadzonych w pobliżu Opola przez
członków zespołu zaangażowanego na Ostrówku z Zakładu Archeologii, później
Zakładu Archeologii Śląska, ówczesnego IHKM PAN we Wrocławiu, odnotować
jeszcze trzeba badania Józefa Kaźmierczyka grodziska w Źlinicach, powiat opolski,
w 1959 roku, które przyniosły pełniejsze poznanie tego obiektu z wieków IX–XI.
W wyniku tych prac pozyskano również kilka cennych zabytków, całe naczynia
gliniane, misę żelazną oraz dobrze zachowaną wagę. Na uwagę zasługuje odkrycie pod podwaliną wału ofiary zakładzinowej w postaci naczynia wypełnionego
prosem i ziarnami pszenicy. W roku 1968 zespół pracujący na Ostrówku w Opolu
podjął równolegle badania nad osadnictwem na północ od Opola, w dorzeczu
dolnego biegu Małej Panwi. Doprowadziły one m.in. do odkrycia nowych stanowisk
z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza, natomiast na grodzisku
palisadowym w Zawadzie, powiat opolski (ryc. 36), przeprowadzono szerzej zakrojone badania wykopaliskowe. Wyniki tych prac zostały opublikowane w 1972 roku
przez Bogusława Gedigę i Jerzego Lodowskiego.
Przy okazji badań osadnictwa neolitycznego prowadzonych przez Janinę Bukowską-Gedigową w Pietrowicach Wielkich odkryte zostały również ślady osadnictwa z wczesnych faz wczesnego średniowiecza.
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Ryc. 35. Okładka książki
Andrzeja Mierzwińskiego

Ryc. 36. Grodzisko w Zawadzie z lotu ptaka

Ryc. 37. Badania na stanowisku
mezolitycznym (6) w Zakrzowie

Ryc. 38. Okładka „Archeologicznych
Zeszytów Autostradowych”

Ryc. 39. Badania na stanowisku
w Jaryszowie

Większe prace syntetyczne powstałe w ośrodku wrocławskim preferują problematykę Dolnego Śląska lub – szerzej – całego tego regionu, a nawet Polski i Europy. W nich jednak znaczące miejsce przeważnie zajmuje również problematyka
średniowiecznego Śląska Górnego. Ograniczając się jedynie do kilku przykładów,
przytoczyć można pracę Sławomira Moździocha Organizacja gospodarcza państwa
wczesnopiastowskiego na Śląsku. Studium archeologiczne.
W związku z przebudową autostrady A4 w 1997 roku zostały rozpoczęte, prowadzone na wielką skalę, ratownicze badania archeologiczne na trasie inwestycji
również na odcinku Górnego Śląska, na Śląsku Opolskim. Badania te prowadził
Zespół Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu, kierowany przez Bogusława Gedigę. W ich trakcie badaniami zostały objęte
również stanowiska archeologiczne z pozostałościami osadnictwa paleolitycznego
i mezolitycznego w rejonie Góry św. Anny, w powiatach strzeleckim i krapkowickim.
Pracami na tych stanowiskach kierowali dr Jarosław Bronowicki i dr Mirosław Masojć,
a ich wyniki podsumowali w artykule o osadnictwie oryniackim w tomie 51 „Przeglądu Archeologicznego”. W kolejnym opracowaniu przedstawili wyniki badań nad
osadnictwem z epoki kamienia na stanowisku 41 w Zakrzowie, powiat krapkowicki,
zamieszczonym w zeszycie 5 z 2007 roku „Archeologicznych Zeszytów Autostradowych”, w których publikowane są opracowania zbiorowe pod reakcją Bogusława Gedigi. Źródłowo analityczne opracowanie mezolitycznych materiałów ze stanowiska 6
w Zakrzowie (ryc. 37) obaj badacze zaprezentowali w zeszycie 3 „Archeologicznych
Zeszytów Autostradowych”. Ratownicze badania archeologiczne stworzyły okazję do
zbadania po raz pierwszy na Górnym Śląsku na dużej przestrzeni osady ludności
kultury łużyckiej, co uwieńczone zostało monografią źródłową Osada ludności kultury
łużyckiej w Zakrzowie, powiat Krapkowice, stanowisko 4 pod redakcją B. Gedigi (ryc.
38), zawierającą oprócz opracowań specjalistycznych podstawową część źródłowej
syntezy pióra mgr. Artura Stanisławskiego i mgr. Tymona Wojnickiego.
Badania przeprowadzono również na osadzie z okresu rzymskiego w Jaryszowie (stanowisko 10) (ryc. 39), a ich wyniki opublikowała mgr Lidia Kamyszek, pracownik Zespołu. Ten sam zespół w ramach ratowniczych badań na autostradzie A4
przeprowadził również prace na wielokulturowym stanowisku w Gogolinie, powiat
krapkowicki, a najcenniejszym pozyskanym zabytkiem był srebrny denar Hadriana,
wyemitowany w latach 134–138. Ważniejsze wyniki uzyskano też na wczesnośredniowiecznym stanowisku w Nogawczycach, powiat strzelecki, na którym odkryte
obiekty stwarzają przesłanki do odtworzenia struktury zabudowy osady. Podobnie
jak 19 obiektów związanych z osadą z wieków IX–X odkrytych na stanowisku 10
w Jaryszowie.
Trzecią ważną placówką archeologiczną, również badawczą, było Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, zwłaszcza za czasów, gdy kierowała nim doc. dr hab.
Wanda Sarnowska. Jej dziełem była dwutomowa monografia poświęcona kulturze
unietyckiej z wczesnej epoki brązu w Polsce, w której Górny Śląsk został uwzględniony wyczerpująco (ryc. 40). Był to największy wkład tej badaczki w problematykę
pradziejów Górnego Śląska.
Z ramienia Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu badania wykopaliskowe
w Nowej Cerekwi w latach 1973–1978 prowadziła mgr Emilia Kunawicz-Kosińska,
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która wyniki poszczególnych sezonów wykopaliskowych regularnie relacjonowała
w sprawozdaniach, a podsumowała w dwuczęściowym opracowaniu. Do tych podsumowań dołączone zostały krótkie opracowania zwierzęcych szczątków kostnych
pióra prof. dr. hab. Piotra Wyrosta z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Wieloletnim pracownikiem najpierw Działu Archeologicznego Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, a później Muzeum Archeologicznego była nieżyjąca już dr Teresa
Różycka, należąca do grona archeologów uczestniczących w pierwszych powojennych latach w tworzeniu ośrodka wrocławskiego. W późniejszych latach przeniosła
się do Zakładu PAN. W kręgu jej zainteresowań była problematyka kultury łużyckiej,
a szczególnie kwestia początków metalurgii żelaza, której poświęciła kilka artykułów
uwzględniających również źródła z Górnego Śląska.
Przez cały czas swojego zawodowego życia z Działem Archeologicznym, a następnie Muzeum Archeologicznym była związana dr Irena Cisek-Kramarkowa, której
zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki okresu wpływów
rzymskich. Górny Śląsk znalazł swoje miejsce w jej monografii o stosunkach społeczno-gospodarczych w I tysiącleciu w świetle rozwoju metalurgii żelaza, z 1969
roku. Również dr Janusz Kramarek, rozpoczynający karierę zawodową archeologa
w 1952 roku w zespole prof. W. Hołubowicza w Opolu, najdłużej związany był
z Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. W jego bogatym publikowanym dorobku naukowym dla problematyki Górnego Śląska większe znaczenie ma kilka
artykułów opublikowanych na łamach czasopisma „Silesia Antiqua” poświęconych
dziejom badań archeologicznych na Śląsku oraz piękne studium o sztuce przedpiastowskiej, w którym wykorzystał swoje przygotowanie ze studiów uniwersyteckich
z zakresu historii sztuki.
W archeologicznym ośrodku poznańskim wiele uwagi Górnemu Śląskowi poświęcał Józef Kostrzewski (ryc. 41), o czym już krótko wspomniałem, przywołując
jego syntetyczne ujęcia pradziejów Polski i Śląska. Również w artykułach poświęcał
uwagę temu regionowi, między innymi akcentując związek Śląska z resztą ziem
polskich. Górny Śląsk znalazł się także w monografii Rola Odry w pradziejach doc. dr.
hab. Bogdana Kostrzewskiego, wieloletniego dyrektora Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu. Zabytki, zwłaszcza pochodzące z badań w Opolu, jak też inne problemy badawcze związane z wczesnym średniowieczem Górnego Śląska znalazły się
w syntezach J. Kostrzewskiego Kultura prapolska, wznawianych dwukrotnie.
Z Instytutem PAN w Poznaniu związany był prof. dr hab. Tadeusz Wiślański,
nieżyjący już znakomity badacz neolitu, autor wielu wysoko cenionych, pod wieloma względami nowatorskich prac. Neolit Górnego Śląska znalazł swoje miejsce
w napisanych przez niego rozdziałach o kulturze pucharów lejkowatych i amfor
kulistych zawartych w tomie 2 Prahistorii ziem polskich.
W ośrodku poznańskim powstało pierwsze pełne i wszechstronne opracowanie
importów italskich i wschodnioalpejskich oraz ich naśladownictw na obszarze kultury łużyckiej okresu halsztackiego. Jest to dzieło dr. Leona Jana Łuki, później wieloletniego dyrektora i twórcy powojennego Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Koniecznie należy przypomnieć jeszcze prace, ważne również dla problematyki
kultury łużyckiej na Górnym Śląsku, dr Anny Niesiołowskiej-Wędzkiej z Instytutu
Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu Początki i rozwój grodów kultury
łużyckiej oraz Procesy urbanizacyjne w kulturze łużyckiej w świetle oddziaływań kultur
południowych. W obu przypadkach mamy do czynienia z dziełami ważnymi dla
badań nad osadnictwem grodowym ludności kultury łużyckiej. Autorka przeprowadziła wnikliwą analizę tej kategorii obiektów, formułując wiele istotnych wniosków
i hipotez dotyczących genezy i funkcji tych obiektów.
Prof. dr hab. Tadeusz Malinowski, będąc pracownikiem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, przygotował monumentalny katalog oraz pierwsze w polskiej
literaturze, nader wnikliwe opracowanie obrządku grzebalnego ludności kultury
łużyckiej. Ukazał w katalogu zróżnicowanie i pewną specyfikę tej sfery kultury
symbolicznej na Górnym Śląsku. Odnotować trzeba jeszcze powstałą w ośrodku
poznańskim obszerną monografię o obrządku pogrzebowym ludności kultury
pomorskiej tegoż autora. W środowisku uniwersyteckim w Poznaniu w ostatnich
latach powstała i została opublikowana monografia dr. Andrzeja Michałowskiego
Osady kultury przeworskiej z terenów ziem polskich, uwzględniająca również obiekty
z interesującego nas regionu.
Również w ośrodku warszawskim powstały prace, przeważnie syntetyczne, podejmujące szersze problemy, uwzględniające prehistorię i średniowiecze na Górnym Śląsku. Przypominając badaczy oraz instytucje mające udział w badaniach tego
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Ryc. 40. Okładka monografii
Wandy Sarnowskiej

Ryc. 41. Spotkanie w Wodzisławiu
Śląskim w 1962 roku. Od lewej
Jerzy Szydłowski, Antoni Cofałka,
Józef Kostrzewski i Józef Ligęza

regionu, nie można nie przypomnieć przynajmniej kilka najważniejszych przykładów
tamtejszych dokonań. Największy wkład mieli archeolodzy z Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Neolitycznemu krzemieniarstwu w dorzeczu górnej Odry obszerne studium poświęcił prof. dr hab. Bogdan Balcer. W dużym zakresie interesujący nas region znalazł
się w kilku monografiach prof. dr. hab. Zbigniewa Bukowskiego, przez wiele lat związanego głównie z Instytutem, pełniącego w nim przez kilka lat funkcję wicedyrektora.
Górny Śląsk znalazł swoje miejsce w monografiach książkowych Z. Bukowskiego, poświęconych oddziaływaniom wschodnim z kręgu stepowych ludów koczowniczych,
jak również w licznych artykułach m.in. poświęconych osadnictwu kultury łużyckiej
w fazie osiedli obronnych na Śląsku i w Wielkopolsce. W 1996 roku dr Teresa Ryszewska opublikowała pracę metodologicznie i metodycznie nowatorską w polskiej
literaturze Struktura rodowa w społecznościach pradziejowych, w której przeprowadziła
analizę także kilku cmentarzysk ludności kultury łużyckiej z Górnego Śląska.
Profesor dr hab. Jerzy Wielowiejski, związany przez wiele lat swojej nader
owocnej pracy zawodowej z Instytutem, pozostawił po sobie znaczący i duży dorobek naukowy. W swoich zainteresowaniach badawczych koncentrował się przede
wszystkim na problematyce okresu rzymskiego, zagadnieniach powiązań ziem polskich z prowincjami rzymskimi. W jego dorobku jest kilka dużych monografii książkowych, w których znalazły się również źródła z Górnego Śląska, m.in. Przemiany
gospodarczo-społeczne u ludności południowej Polski w okresie późnolateńskim i Życie
codzienne na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich (I–V w.).
W krótkim przeglądzie opracowań badaczy warszawskiego Instytutu PAN dotyczących Górnego Śląska koniecznie trzeba wspomnieć o ważnych dla badań wycinka dziejów społeczeństw barbarzyńskiej strefy Europy i ziem polskich powiązaniach
z Imperium Rzymskim pracach będących dziełem nieżyjącego już znakomitego
archeologa prof. dr. Kazimierza Majewskiego. Ten wybitny badacz był związany
w pierwszych latach powojennych z Wrocławiem, a później z Warszawą, głównie
z ówczesnym Instytutem Historii Kultury Materialnej PAN. Profesor Kazimierz Majewski w okresie powojennym był szczególnie aktywny w kształtowaniu oblicza
polskiej archeologii, uczestniczył w przemianach metodologicznych naszej gałęzi
wiedzy, m.in. formułując, często w polemicznych dyskusjach, teoretyczne założenia historii kultury materialnej. Jest autorem podstawowych opracowań importów
rzymskich z ziem słowiańskich i polskich.
Nieczęsto w kręgu zainteresowań badaczy zajmujących się okresami późnolateńskim i wpływów rzymskich podejmowane bywają problemy ze sfery kultury
symbolicznej, odnotować więc należy opracowanie doc. dr. hab. Andrzeja Niewęgłowskiego Elementy religii stanowiące rozdział IX tomu V Prahistorii ziem polskich,
w którym autor wykorzystał również źródłowe przykłady kultury przeworskiej z Górnego Śląska.
Należy także wymienić monograficzne publikacje wieloletniego dyrektora Instytutu prof. dr. hab. Witolda Hensla, zmarłego niedawno wybitnego polskiego archeologa i dużego formatu uczonego, m.in. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Zarys kultury materialnej, Archeologia o początkach miast słowiańskich i Polska
przed tysiącem lat.
W gronie pracowników Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie znalazła się również grupa archeologów, w których działalności i publikacjach
poważne miejsce zajął również Górny Śląsk. Z całą pewnością tym zainteresowaniom sprzyjał wieloletni dyrektor tej ważnej placówki muzealnej, a zarazem znakomity archeolog, inicjator wielu ważnych przedsięwzięć badawczych w polskiej
archeologii prof. dr hab. Zdzisław Adam Rajewski. Autor niniejszego rozdziału miał
możność w rozmowie z Profesorem słuchać jego wspomnień z udziału w grupie
polskich archeologów prowadzących w latach trzydziestych minionego wieku badania w ówczesnym województwie śląskim. Zapoczątkowaną publikacją z 1960
roku K. Godłowskiego, poświęconą stosunkom społecznym, problematykę podejmowali później i podejmują nadal badacze ośrodka warszawskiego. Z tej grupy
przypomnieć trzeba przede wszystkim nieżyjącą już a związaną z Górnym Śląskiem,
również m.in. poprzez badania wykopaliskowe i opracowania ich wyników na Górze Zamkowej w Cieszynie, dr Alinę Kietlińską z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W dwóch swoich pracach, w tym w artykule poświęconym
tzw. grobom książęcym, zajęła się problemami stosunków społecznych. Zaprezentowała w nich w dużym stopniu nowatorskie sposoby przeprowadzenia analizy
i interpretacji m.in. wyposażenia grobowego. Do problematyki tej wróciła po latach
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dr Katarzyna Czarnecka, będąca pracownikiem tegoż samego muzeum w Warszawie
(Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej). W tej samej warszawskiej placówce
muzealnej powstały jeszcze inne opracowania poświęcone kulturze przeworskiej na
ziemiach polskich. W opracowaniach tych uwzględniony został również Górny Śląsk
i znane z tego regionu stanowiska oraz wybrane kategorie źródeł. Są to obszerny
artykuł zmarłej przed kilku laty dr Teresy Liany o chronologii względnej kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim oraz książkowa monografia prof. dr hab.
Teresy Dąbrowskiej Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia, zasięg, powiązania.
Górny Śląsk został szeroko uwzględniony przez prof. dr hab. Teresę Węgrzynowicz, w cennej i nowatorskiej monografii poświęconej szczątkom zwierzęcym
będącym wyrazem wierzeń w czasach ciałopalenia.
Znaczący wkład w badania nad pradziejami i wczesnym średniowieczem
na Górnym Śląsku ma Uniwersytet Śląski, i to od momentu swego powstania,
gdy zatrudniony w nim został profesor Jerzy Szydłowski, a później dr Edelgarda
M. Fołtyn, obecnie adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej. Przedwcześnie zmarły
prof. dr hab. Jerzy Szydłowski najdłużej w swojej zawodowej karierze związany
był z dwiema największymi placówkami muzealnymi w Bytomiu i Katowicach. Od
chwili powstania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach związał się również z tą placówką. Rezultatem jego wielorakich wysiłków był rozwój górnośląskiego ośrodka
archeologicznego. W tych działaniach – autor niniejszego rozdziału miał możność
wielokrotnie sam obserwować – wypadało mu pokonywać ogromne trudności.
Wiele wysiłku kosztowało go przekonywanie do słusznych swych dążeń. Wystarczy
wspomnieć, że w bogatym województwie z trudem, i to najpóźniej w Polsce, udało
się w Urzędzie Konserwatora Zabytków powołać konserwatora odpowiedzialnego
za ochronę zabytków archeologicznych. Jerzy Szydłowski doprowadził do wielu
ważnych dokonań organizacyjnych, m.in. do powołania konserwatora archeologicznego, którą to funkcję przez jakiś czas sam sprawował. W czasie ponownego
powoływania do życia Muzeum Śląskiego w Katowicach zadbał o to, aby znalazł się
w tej placówce również Dział Archeologiczny, którym również przez pewien czas
kierował. Postarał się także, aby w powstającym Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nie zabrakło archeologii. W uczelni katowickiej pełnił kilka ważnych funkcji,
m.in. dyrektora Instytutu Historii oraz dziekana Wydziału Nauk Społecznych.
Swój dorobek naukowy zarówno w zakresie badań terenowych, jak też publikowany poświęcił głównie problematyce pradziejowej i średniowiecznej Górnego
Śląska. Osobną monografię książkową (ryc. 42) stanowiło opracowanie dawniejszych wyników badań (z okresu międzywojennego) na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Choruli, powiat krapkowicki, i źródłowe opracowanie
wyników analogicznych dawniejszych badań na cmentarzysku w Izbicku, powiat
strzelecki. W zakresie badań terenowych na Górnym Śląsku na szczególną uwagę zasługują prace wykopaliskowe na znanym z dawniejszych, przedwojennych,
badań prof. Romana Jakimowicza grodzisku wczesnośredniowiecznym w Lubomi,
pow. wodzisławski (ryc. 43).

Ryc. 42. Strona tytułowa
monografii Jerzego
Szydłowskiego

Ryc. 43. Profesor Jerzy Szydłowski
(pierwszy od lewej) prezentuje teren
badań w Lubomi ówczesnemu dyrektorowi
Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu
Węglowego mgr. inż. Jerzemu
Kucharczykowi i profesorowi Witoldowi
Henslowi, dyrektorowi Instytutu Historii
Kultury Materialnej PAN
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Ryc. 44. Okładka monografii
Jerzego Szydłowskiego

Problematyka okresu rzymskiego dominowała w zainteresowaniach badawczych prof. J. Szydłowskiego choć prawie równolegle analogiczne miejsce w jego
badaniach zajmowało wczesne średniowiecze. Oba te kierunki zainteresowań
przyniosły znaczące dzieła, w tym dwa monograficzne opracowania: Obrządek
pogrzebowy na Górnym Śląsku w okresie wpływów rzymskich i Trzy cmentarzyska
typu dobrodzieńskiego, oraz syntetyczne podsumowanie jego studiów nad grupą
dobrodzieńską. Z kręgu tej problematyki opublikował wiele artykułów w czołowych polskich i zagranicznych czasopismach archeologicznych. Wyniki badań na
grodzisku w Lubomi przedstawił razem z przedwcześnie zmarłym mgr. Wernerem
Pierzyną z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim w ogólnym sprawozdawczym, po
części popularnym podsumowaniu opublikowanym przez Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu w 1970 roku. Wyniki kolejnych sezonów badań zrelacjonował później
w sprawozdaniach. Pradziejom i początkom miasta Bytomia poświęcił obszerną
monografię (ryc. 44).
Dr Edelgarda Maria Foltyn zainteresowania badawcze dzieli między odległe
epoki dziejów, bo starszą i środkową epokę kamienia i średniowiecze. Czyni to,
jak na to wskazuje jej dorobek naukowy, z powodzeniem. Z najważniejszych publikacji z zakresu średniowiecza wymienić należy monografię, będącą jej rozprawą
doktorską, Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na
Górnym Śląsku. Wspólnie z J. Szydłowskim i Eugeniuszem Foltynem opublikowała
Archeologię regionu cieszyńskiego. Stan badań, oddzielnie zaś Materiały archeologiczne do poznania starszych wieków średnich na Górnym Śląsku. Ponadto w dorobku
poświęconym średniowieczu ma jeszcze kilka artykułów dotyczących osadnictwa
i wykorzystywania surowców skalnych do produkcji narzędzi.
Zakład Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego włączył się również
do badań nad paleolitem i mezolitem Górnego Śląska. Doktor Edelgarda M. Fołtyn
wspólnie z dr. Eugeniuszem Foltynem podejmowali badania terenowe na kilku
stanowiskach, m.in. w Jaworzu, powiat bielski. Badania te prowadzono m.in. na
dosyć oryginalne zlecenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała A. Hlonda
w Mysłowicach, nie będącej placówką archeologiczną, jednak wpisującą się w dzieje badań archeologicznych na Górnym Śląsku. Badacze ci przeprowadzili również
badania wykopaliskowe na środkowopaleolitycznym stanowisku w Książnicach, powiat rybnicki, realizowane na zlecenie Dyrekcji Parku Krajobrazowego „Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz wspomnianej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a także w Rozumicach, powiat głubczycki. Wyniki badań terenowych
zespół pracowników Uniwersytetu Śląskiego systematycznie relacjonował głównie
w Badaniach archeologicznych na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych…, wydawanych przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, a także
za granicą. Doktor Eugeniusz Foltyn swoje zainteresowania badawcze starszymi
epokami uwieńczył obszernym monograficznym opracowaniem osadnictwa kultur
z ostrzami liściowatymi na północ od łuku Karpat opublikowanym w tomie 51
„Przeglądu Archeologicznego”, w którym uwzględnione zostały wszystkie stanowiska z Górnego Śląska.
Swój udział w badaniach na Górnym Śląsku zaznaczyło także Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, kierowane przez wiele lat przez wybitnego
polskiego archeologa, prof. dr. hab. Konrada Jażdżewskiego. W jego ogromnym
dorobku naukowym znalazła się również problematyka pradziejów Górnego Śląska. Wymienić chociażby dla przykładu trzeba jego monografię kultury pucharów
lejkowatych opublikowaną w 1936 roku. Powojenne rozpoznanie stanowisk paleolitycznych na Górnym Śląsku zapoczątkowane zostało przez Marię i Waldemara
Chmielewskich oraz prof. dr. hab. Alfreda Jahna z Uniwersytetu Wrocławskiego
w Makowie, powiat raciborski, w 1953 roku, później kontynuowane przez prof. J.K.
Kozłowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania te doprowadziły do zweryfikowania dawniejszych ustaleń badaczy niemieckich dotyczących chronologii
tego stanowiska.
Przedmiotem prac terenowych dla badaczy ośrodka archeologicznego w Łodzi stały się obiekty architektoniczne i średniowiecze niektórych miast górnośląskich. Większymi przedsięwzięciami w tej dziedzinie były badania pracowników
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego na rynku w Bytomiu (prowadzone
również przez archeologów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu), zrelacjonowane
w kilku artykułach sprawozdawczych i ogólnych omówieniach dokonanych m.in.
przez Aldonę Andrzejewską. Drugim większym archeologiczno-architektonicznym
przedsięwzięciem badawczym zespołu Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkie-
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go i Politechniki Łódzkiej, korzystającego również ze zleceń miejscowych instytucji,
jak Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz Centrum
Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach (obecna nazwa Śląskie
Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach), stały się zabudowania opactwa cysterskiego w Rudach, powiat raciborski. Wyniki badań były relacjonowane
w sprawozdaniach oraz artykułach i wystąpieniach konferencyjnych.
Związek z Górnym Śląskiem dr Marta Połtowicz-Bobak ukształtowała podczas
badań prowadzonych z prof. B. Ginterem. Po przejściu na uniwersytet w Rzeszowie
pozostała wierna problematyce starszych okresów epoki kamienia tego regionu. Od
2006 roku systematyczne badania na znanym już wcześniej górnopaleolitycznym
stanowisku 11 w Lubotyniu, powiat głubczycki (ryc. 45), związanym z kulturą szeRyc. 45. Badania na stanowisku w Lubotyniu

lecką, prowadzą dr Marta Połtowicz-Bobak z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i mgr Dariusz Bobak z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Stanowisko w Lubotyniu to obecnie najbogatszy pod względem
pozyskiwanych źródeł i zarazem najlepiej zachowany obiekt szelecki na ziemiach
polskich (ryc. 46).
Kończąc przegląd instytucji i badaczy podejmujących problematykę pradziejów i średniowiecza Górnego Śląska i prowadzących tam również badania terenowe, a wywodzących się spoza Górnego Śląska lub niezwiązanych z górnośląskimi
muzeami ani służbą konserwatorską, wymienić jeszcze trzeba kilka zespołów.
W tej grupie wspomnieć trzeba o zespole archeologów działającym przy zamku
w Chudówie, powiat gliwicki, którego efekty pracy widać w postępującej renowacji
zamku, na wystawie, a także w postaci wielorakiej działalności popularyzatorskiej.
Zespół ten koncentruje badania głównie na zamku, a także podejmuje analogiczne
prace archeologiczno-architektoniczne na innych obiektach, np. na zamku w Kamieńcu, powiat tarnogórski, oraz na rynku w Mysłowicach. Wyniki swoich badań
Ryc. 46. Konsultacja na terenie badań.
Na zdjęciu od lewej profesor Bolesław
Ginter, dr Tomasz Płonka, dr Janusz Badura,
dr Marta Połtowicz-Bobak, dr Andrzej
Wiśniewski i mgr Dariusz Bobak
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relacjonuje systematycznie w formie sprawozdań w Badaniach archeologicznych na
Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych… .
Ożywioną działalność w badaniach archeologiczno-architektonicznych m.in.
w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu i Strzelcach Opolskich rozwijał zmarły w 2012 roku
dr Jerzy Romanow. Już w czasie swego zatrudnienia w Pracowni Konserwacji Zabytków we Wrocławiu prowadził tego typu badania na wielu obiektach, obecnie
najprawdopodobniej w swojej prywatnej firmie kontynuował tę działalność, krótko
relacjonując ich wyniki w różnego typu sprawozdaniach.
Podobne prace prowadzili w swoich firmach prywatnych na terenie Opola dr
Cezary Buśko i Jerzy Niegoda, relacjonując je w sprawozdaniach. Pracami wykopaliskowymi objęli m.in. ważny dla badań nad Opolem we wczesnym średniowieczu
rejon kaplicy św. Wojciecha ze względu na pojawiające się w literaturze w różnym
czasie sugestie o istnieniu w tym rejonie drugiego grodu. W tej kwestii powołują
się również na publikowaną wypowiedź prof. B. Gedigi, jednak w ich relacji jest
ona wypaczona, może autorzy nie przeczytali jej starannie albo nie zrozumieli.
Na zakończenie dokonanego przeglądu instytucji, rozmaitych zespołów i badaczy prowadzących na Górnym Śląsku prace wykopaliskowe na stanowiskach
pradziejowych i średniowiecznych kilka słów wypada poświęcić nowemu zjawisku
w badaniach terenowych, najmocniej wyrażającemu się na interesującym nas terenie na stanowiskach ze średniowiecza. W niektórych przypadkach budzi niepokój
fakt, iż chodzi o archeologów już w dawniejszych latach prowadzących badania
pod różnymi szyldami, najczęściej archeologiczno-architektoniczne, po których nie
pozostał żaden ślad. Winno to być szczególną troską urzędów konserwatorskich
udzielających zezwolenia na badania.
Ograniczamy się w tym przeglądzie do ważniejszych dokonań badawczych
realizowanych w szerszym zakresie w celu zobrazowania wachlarza instytucji naukowych, a także archeologicznych firm prywatnych biorących w nich udział. Choć
z całą pewnością niektóre, zwłaszcza z lat dawniejszych, badania ratownicze i krótkotrwałe, nie zawsze sygnalizowane w literaturze, w przeglądzie niestety zostały
pominięte. Mimo to jednak obraz, jaki udało się zarysować, ukazuje intensywność
prac terenowych oraz to, jak wiele ośrodków archeologicznych i instytucji, szczególnie spoza Górnego Śląska, wykazało zainteresowanie obiektami na tym terenie. Dla
uzupełnienia tego obrazu wspomnieć jeszcze trzeba, że badania takie podejmowane były również przez Towarzystwa działające na Śląsku. Było to w latach pięćdziesiątych Polskie Towarzystwo Prehistoryczne, przez wiele lat kierowane na Górnym
Śląsku przez zasłużonego inicjatora rozmaitych przedsięwzięć badawczych Lucjana
Balcerowskiego, prezesa Oddziału Górnośląskiego. Jeszcze jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego miałem okazję uczestniczyć w badaniach powierzchniowych
zorganizowanych przez Lucjana Balcerowskiego, a wspieranych przez ówczesnego tzw. Inspektora Rzeczoznawcy Archeologicznego dr. Adama Krausa z Krakowa,
pod którego opieką konserwatorską znajdowała się część Górnego Śląska. Później
inicjatywy takie podejmowane były przez kolejne przekształcane towarzystwa archeologiczne, a mianowicie Polskie Towarzystwo Archeologiczno-Numizmatyczne,
a w latach ostatnich Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Dokonany
powyżej przegląd badań terenowych na stanowiskach z wszystkich okresów pradziejowych i ze średniowiecza ukazały bogaty przekrój różnych ośrodków i instytucji naukowych realizujących te prace.
Uzupełnić tę listę koniecznie trzeba jeszcze o instytucje reprezentujące nauki
przyrodnicze, od lat zaangażowane we współpracy w pracach badawczych archeologów. Już krótko w powyższym przeglądzie się pojawiały, pozostaje je w tym
miejscu jeszcze dla porządku wymienić, uzupełniając krótkimi uwagami. Bardzo
wcześnie po ukształtowaniu się we Wrocławiu polskiego życia naukowego została podjęta współpraca trwająca do dziś z Zakładem Antropologii PAN i Katedrą
Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego. We współpracy z archeologami brało
i nadal bierze udział dość liczne grono pracowników tych placówek. Przez długie
lata największą aktywność na tym polu wykazywał nieżyjący już doc. dr Brunon
Miśkiewicz, który opracowywał i opublikował materiały kostne z badań na wielu
cmentarzyskach, w tym również z Górnego Śląska.
Podobnie długą metrykę ma współpraca z anatomami zwierząt zawiązana –
jak wspomniałem – już w 1948 roku przez profesora R. Jamkę wraz z rozpoczęciem
badań w Opolu. Współpraca ta trwa niezmiennie do dziś z wyodrębniającymi się
w tej dziedzinie archeozoologami. Z licznego grona archeozoologów, wywodzących się z Zakładu, a później Katedry Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej, dziś
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Uniwersytetu Przyrodniczego, wymienić należy jako najaktywniej uczestniczących
w tej współpracy, zajmujących się głównie materiałami kostnymi z Opola, profesorów Antoniego Banta, Kazimierza Myczkowskiego, Mariana Kubasiewicza, później
profesora Akademii Rolniczej w Szczecinie, Piotra Wyrosta, Aleksandrę Waliszewską-Bubień, Norberta Pospiesznego, dr Annę Krupską i zmarłą niestety przed kilku laty
dr Wiesławę Chrzanowską.
Trzecia grupa przedstawicieli nauk przyrodniczych, z którymi współpraca ma
charakter ciągły, to petroarcheolodzy z Zakładu Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Wrocławskiego, a z grona tego największą aktywność w specjalistycznych
badaniach wyrobów kamiennych i miejsc eksploatacji wykazywali i nadal podtrzymują profesorowie Kazimierz Maślankiewicz i Alfred Majerowicz, Andrzej Grodzicki
i Michał Sachanbiński. Przedmiotem ich opracowań były liczne obiekty z Górnego
Śląska, głównie z Opola. Ta aktywna współpraca znajduje wyraz w organizowanych
międzynarodowych sympozjach petroarcheologicznych, z których dwa odbyły się
we Wrocławiu i Sobótce.
Wyniki archeologicznych badań nad Górnym Śląskiem we wczesnym średniowieczu znalazły również miejsce w dziełach historyków. Ograniczając się jedynie
do kilku przykładów, przytoczyć można jeszcze raz Karola Maleczyńskiego Śląsk
w epoce feudalnej oraz monumentalne siedmiotomowe dzieło Henryka Łowmiańskiego Początki Polski.
Przedstawiony przegląd badań terenowych realizowanych na Górnym Śląsku
oraz podejmowanych opracowań często monograficznych i studiów uwzględniających problematykę tego regionu, autorstwa badaczy niezatrudnionych w górnośląskich placówkach muzealnych ani w służbach konserwatorskich nie jest pełnym
wykazem tych dokonań. Zamierzeniem było ukazanie, jak wielu badaczy rekrutujących się z różnych archeologicznych ośrodków krajowych wykazywało zainteresowanie Górnym Śląskiem i zaprezentowanie najważniejszej podejmowanej przez
nich problematyki. Niezależnie od tego, z jakim powodzeniem udało mi się tego
dokonać, jestem przekonany, że prezentowany zarys ukazuje duże zainteresowanie badawcze tym regionem, i mam nadzieję, że będzie tak w przyszłości, choć
nad badaniami archeologicznymi zbierają się w całym kraju czarne chmury. Wielkie
badania ratownicze, mogące przynosić ogromnej wagi efekty poznawcze trafiają
obecnie często w dość przypadkowe ręce. Rozdawnictwo tego typu prac spoczywa
przeważnie w absolutnie niekompetentnych rękach, a ci, którzy z urzędu winni
przeciwdziałać marnowaniu dziedzictwa kulturowego i społecznych środków finansowych, spoglądają na tę złą sytuację z pełną biernością, którą trudno tłumaczyć
jedynie nierozumieniem spoczywających na nich obowiązków.
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Institutions and researchers (1945–2012)
Summary

After the end of World War II Upper Silesia found itself fully within the borders of the Polish state the result of which was
change also in the organisation of archaeological research in the region. During the first post-war years the efforts of the staff
of archaeologists concentrated on ascertaining the extent of war damage and losses which had taken place mostly in the
museum collections. This was also the time of the emergence of new concepts on how to organise the museum department.
The institution which took it upon itself to carry out archaeological research was the Silesian Scientific Institute in Katowice.
The first project of archaeological research on a wider scale in Upper Silesia was the excavation of Ostrówek district in
Opole. As a result of much effort, chiefly by Professor Rudolf Jamka, as early as 6 July 1948 the site came under excavation.
With some interruption of a few years’ duration the investigation continued until 1997. From 1948 until 1951 the person in
charge was Professor Rudolf Jamka, then Head of the University of Wrocław Department of Prehistory.
In 1952 changes were made to the research team. From then on excavation was continued by a new team led by
Professor Włodzimierz Hołubowicz. An important development for the research in Opole was the creation in 1954 of the
Institute of History of Material Culture (IHKM in Polish) of the Polish Academy of Sciences, and of its Wrocław unit – the Department of Silesian Archaeology. From this time until its completion the investigation was run by a team from the Wrocław
unit, assisted on occasion by the research staff from the University of Wrocław Chair of Archaeology, and many groups of
archaeology students, mostly from the same university and from the University of Warsaw. After institutional change resulting from the creation of the Institute the investigation in Opole was run, until his premature death in spring of 1962, by
Professor W. Hołubowicz. From that time until the end of its duration the fieldwork in Opole was led by the author of the
present article. Throughout the entire period until 1969 the team was taken care of and assisted by Professor Helena Cehak-Hołubowiczowa, Head of the Wrocław Department of IHKM PAN, its home institution. The results of the research at Ostrówek,
as well as sources secured while it was in progress, became the subject of book monographs, many papers and scientific
descriptions most of which were written in the circle of researchers based in Wrocław.
The second major post-1945 project in archaeological research in Upper Silesia was an investigation of many years at
Kietrz in district Głubczyce, in particular, at a cemetery of Lusatian Culture, run in 1956–1983 by a team from the Jagiellonian
University in Kraków led by Professor Marek Gedl. Its result was investigation of some 4000 graves identified in an area of
c. 100 000 m2.
A significant change in the study of prehistory and medieval history of Upper Silesia as compared to the research made
in the area before 1945 involved the launching of comprehensive fieldwork subordinated to a well-defined concept of developing great synthetic studies focused on individual periods of prehistory and history. Involved in this project were, first
of all, researchers from the Jagiellonian University in Kraków, the Department of Silesian Archaeology, then of IHKM (now,
Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Science, Wrocław branch) and the University of Wrocław
Chair of Archaeology (now, Institute of Archaeology). To a more modest extent research in Upper Silesia was undertaken
also by specialists from other centres, eg, Łódź, Warsaw and, recently, Rzeszów. From the time when in 1973 Professor Jerzy
Szydłowski joined the University of Silesia in Katowice this institution also took up research and studies in prehistory and
medieval history of Upper Silesia. As a result of implementation of the described research programmes we can say that we
have obtained a qualitatively different, and at the same time, more comprehensive perspective on individual periods of
prehistory and on the medieval period. Upper Silesia has found its significant place in syntheses of prehistory not only on
a regional scale (Silesia) but on a national scale as well.
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NAUKA I TECHNIKA
W SŁUŻBIE ARCHEOLOGII
Współczesna archeologia jest coraz bardziej odległa od popularnej wizji poetyckiej przygody. Niejednokrotnie z prowadzonych przez siebie wykopalisk archeolodzy przywożą więcej pudełek z próbkami ziemi niż typowych zabytków w postaci fragmentów naczyń, narzędzi kamiennych, ozdób itp. Już dawno archeologia
porzuciła także swoje antykwaryczne szaty i nie ogranicza się do pozyskiwania
cennych, atrakcyjnych przedmiotów, które powiększają kolekcje muzealne. Jej celem jest uzyskanie jak najwięcej informacji o człowieku, jego życiu i warunkach,
w których funkcjonował. Oprócz będących kiedyś głównym celem jej badań artefaktów, czyli przedmiotów wykonanych i zmodyfikowanych przez człowieka, niezwykle ważne jest pozyskiwanie tzw. ekofaktów, czyli materialnych, organicznych
lub nieorganicznych, elementów środowiska przyrodniczego. Ich właściwe rozpoznanie i analiza wymagają specjalistycznej wiedzy, sprzętu i laboratoriów. Stąd rodzi
się konieczność interdyscyplinarnej współpracy archeologów z przedstawicielami
różnych dyscyplin naukowych. Ta kooperacja odbywa się na wszystkich etapach
badań archeologicznych, od prospekcji terenowej i poszukiwań śladów obecności
człowieka poprzez badania wykopaliskowe i analizę materiałów aż po interpretację
uzyskanych wyników.
Zainteresowanie szerszym kontekstem źródeł archeologicznych rozpoczęło się
w czasach narodzin archeologii w Europie. Początkowo badania archeologiczne
związane były z romantyczną wizją poszukiwań korzeni narodowych. Odkrywane
podczas wykopalisk zabytki interpretowane były z perspektywy dostępnych wtedy
źródeł pisanych i próbowano je przyporządkowywać do historycznych wydarzeń
oraz łączyć z występującymi w tych źródłach ludami i grupami etnicznymi. Stąd
dyskutowano wówczas przede wszystkim o Celtach, Germanach, Rzymianach czy
Słowianach (np. odkryte pod londyńską ulicą szczątki mamuta z krzemiennym pięściakiem interpretowane były jako świadectwo wyprawy cesarza Klaudiusza z 43 r.).
Poważne zmiany zaszły w ciągu XIX wieku, kiedy powstała nowoczesna archeologia prahistoryczna. Wskazuje się na jej „dwa początki”. Jeden związany był
z intensyfikacją badań nad paleolitem we Francji i Wielkiej Brytanii, kiedy nastąpiło
wydłużenie ograniczanej przez interpretacje Biblii historii rodzaju ludzkiego, powiązane przede wszystkim z równoczesnym rozwojem geologii i historii naturalnej.
Wtedy to archeologia stała się najważniejszą dyscypliną naukową w debacie pomiędzy kreacjonistami i ewolucjonistami. Drugi „początek” związany był ze Skandynawią, gdzie powstały i rozwijały się techniki wyróżniania i datowania zabytków archeologicznych. Badania prowadzone przez pionierów nowoczesnej archeologii już
wówczas niejednokrotnie nabierały interdyscyplinarnego charakteru, opierającego
się na współpracy z przyrodnikami. Poziom badań archeologów skandynawskich
(np. Johannesa Japetusa Steenstrupa czy Jensa Worsaae), traktujących artefakty
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i ekofakty jako wszechstronne źródła badań nad dawnym społeczeństwem, wyprzedził swój czas, dorównując współczesnemu poziomowi badań.
Inaczej rozwijała się archeologia w Europie Środkowej. Ukształtowana tu archeologia kulturowo-historyczna koncentrowała się przede wszystkim na problematyce etnicznej, wykorzystując analizy przestrzenne danych oraz rekonstrukcje
kontaktów i migracji różnych społeczności i kultur do powiązania ich z ludami historycznymi i początkami narodów. Wprowadzono wówczas także pojęcie kultury
archeologicznej. Ten narracyjny i indukcyjny sposób podejścia do badań dominował w XX wieku m.in. w Polsce i Niemczech.
Ważny przełom nastąpił w latach 60. XX wieku, kiedy grupa młodych archeologów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wystąpiła z krytyką dotychczasowych wyników badań archeologicznych. Oprócz pogłębienia refleksji
metodologicznej od tego czasu nastąpił także gwałtowny wzrost ilości badań interdyscyplinarnych i szersze wykorzystanie współpracy z naukami przyrodniczymi.
Intensywniejsza współpraca z naukami przyrodniczymi doprowadziła do powstania całego wachlarza nowych dyscyplin czy subdyscyplin naukowych. Wśród
nich można wymienić np. archeobotanikę, zajmującą się szczątkami roślin pochodzących z badań archeologicznych, archeozoologię, badającą zwierzęce szczątki
kostne, archeogenetykę wykorzystującą postępy badań genetycznych w studiach
nad dawnymi ludźmi oraz światem roślin i zwierząt, geoarcheologię posiłkującą
się metodami i technikami szeroko pojętych nauk o ziemi oraz cały szereg innych.
Ostatnio coraz częściej wiele z tych dyscyplin, metod i technik badawczych, wywodzących się z nauk przyrodniczych i technicznych, łączy się wspólnym pojęciem
archeometria (archaeometry) lub terminem nie mającym dobrego odpowiednika
w języku polskim: archaeological science („archeologia ścisła”?).
Biegnąca różnymi torami historia archeologii przyczyniła się do różnego jej
umiejscowienia w klasyfikacji nauk. W tradycji środkowoeuropejskiej zaliczana jest
do nauk humanistycznych i sposób jej uprawiania wykazuje ścisłe związki z historią.
Zalążki archeologii francuskiej, ściśle powiązane z narodzinami geologii, powodują,
że jest ona łączona z naukami o ziemi. Natomiast w krajach anglosaskich jest bliższa
lub nawet jest częścią antropologii kulturowej lub społecznej.
Zróżnicowane tradycje uprawiania archeologii wpływają na różną intensywność współpracy archeologów z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych.
Jest to również związane z różnym zakresem chronologicznym i merytorycznym
podejmowanych badań. Intensywniejsza współpraca z naukami przyrodniczymi
dotyczy zwłaszcza archeologów zajmujących się starszymi okresami dziejów człowieka. Z kolei studia nad produkcją i technologią determinują konieczność współpracy z przedstawicielami nauk technicznych. W badaniach społeczności czasów
historycznych konieczna jest współpraca z historykami, historykami sztuki i reprezentantami innych nauk humanistycznych.
Postęp współczesnej technologii powoduje, że wiele działań wcześniej wymagających ścisłej współpracy archeologów i przedstawicieli innych dziedzin nauki
i techniki często z powodzeniem wykonywanych jest przez samych archeologów
(np. pomiary stanowisk, prospekcja geofizyczna, fotogrametria). Pomimo to współdziałanie z różnorodnymi specjalistami jest konieczne i często pozwala uniknąć
wiele błędów.
Szczególnie długa historia i duża intensywność charakteryzuje współpracę
archeologów z przedstawicielami nauk przyrodniczych, zarówno tych, które odkrywają ogólne prawa przyrody i nazywane są podstawowymi, jak również tych,
które wykorzystują ustanowione przez nauki podstawowe zasady i wykorzystują je
w praktyce, czyli tzw. nauki stosowane.
Do dyscyplin, z którymi archeolodzy muszą współpracować zarówno na etapie badań terenowych, jak i analiz gabinetowych, należą geodezja i powiązana
z nią kartografia. Wszelkie czynności wykonywane przez archeologów są osadzone
w kontekście przestrzennym – od lokalizacji pojedynczego przedmiotu znalezionego na polu do bardzo szczegółowych analiz obejmujących relacje pomiędzy
obiektami archeologicznymi czy też ich otoczeniem przyrodniczym. Każde znalezisko archeologiczne musi być dokładnie zlokalizowane w przestrzeni, a mapy znalezisk gromadzone są w archiwach, np. Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków,
muzeów. Regulują to odpowiednie przepisy. Archeolog, podejmując badania na
stanowisku archeologicznym, musi mieć jego plan warstwicowy odwzorowujący
ukształtowanie terenu i wszelkie elementy znajdujące się w przestrzeni. Plan taki
winien być zlokalizowany w państwowej sieci osnowy geodezyjnej. Na stanowi-
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Ryc. 2. Schemat ujawniania się
pozytywnych i negatywnych wyróżników
roślinnych oraz fotografie lotnicze
obiektów archeologicznych widocznych
w formie wyróżników roślinnych w Płoni
i Roszowickim Lesie

sku tworzy się siatkę pomiarową (siatkę arową lub lokalną siatkę współrzędnych)
umożliwiającą lokalizację wykopów, znalezisk archeologicznych i wykonanie dokumentacji. Wiele stanowisk archeologicznych, zwłaszcza tych, które wyróżniają się widoczną w krajobrazie formą (np. grodziska, kurhany, kopalnie), dokumentowanych
jest w ten sposób niezależnie od prowadzonych w ich obrębie badań. Duża akcja
inwentaryzacyjna obejmująca obiekty średniowieczne była prowadzona w latach
30. XX wieku przez Józefa Żurowskiego i Romana Jakimowicza. Jej efektem był starannie wydany Atlas grodzisk i zamczysk śląskich, którego pierwszy tom, zawierający
plansze z planami obiektów, został opublikowany w 1939 roku (ryc. 1) Działalność
inwentaryzacyjną prowadzili także archeolodzy niemieccy, a wśród nich mający wykształcenie geodezyjne Max Hellmich. Aktualnie pomiary stanowisk wykonywane
są przez służby konserwatorskie inwentaryzujące obiekty archeologiczne.
Coraz szersze zastosowanie znajdują takie działy geodezji, jak teledetekcja i fotogrametria. Z teledetekcją powiązana jest fotografia lotnicza. Najczęściej polega
na wykonywaniu z powietrza serii zdjęć, a następnie ich analizie i interpretacji.
Zróżnicowanie ukształtowania powierzchni oraz zmiany w roślinności porastającej stanowiska archeologiczne są dużo bardziej czytelne z większych wysokości.
Identyfikacja obiektów archeologicznych opiera się na obserwacji tzw. wyróżników
ujawniających się w rzeźbie terenu (wyróżniki cieniowe, śniegowe, zalewowe) czy
też powstających w efekcie zmian w strukturze gleby, związanych z działalnością człowieka (wyróżniki wegetacyjne, wilgotnościowe i temperaturowe) (ryc. 2).
Wykorzystanie fotografii lotniczej w celach archeologicznych na Górnym Śląsku
ma swój początek jeszcze w latach 30. XX wieku, kiedy podjęto inwentaryzację
śląskich grodzisk. Serię zdjęć wykonano również w takim samym celu w latach
60. XX wieku. Te wyróżniające się formą i czytelne do dzisiaj w terenie obiekty
były również celem rekonesansów lotniczych w latach 90. XX wieku (Wiesław Stępień, Eugeniusz Tomczak). W ostatnich latach prowadzone są prospekcje lotnicze
w dolinie Odry oraz Troi i Psiny (Mirosław Furmanek, Jan Zipser). W ich efekcie
udokumentowano niektóre ze znanych stanowisk, ale także odkryto nowe. Wśród
nich na szczególną uwagę zasługuje nieznane dotąd koliste założenie z dookolnym
rowem w Dzielnicy, powiat kędzierzyńsko-kozielski, które może być pozostałością
kurhanu lub innego założenia. Podstawą analiz mogą być również zdjęcia wykonywane dla innych celów, na których „przy okazji” zarejestrowano obiekty archeologiczne (np. zdjęcia wykonywane dla celów geodezyjnych, kartograficznych).
Jak na razie znacznie rzadziej niż gdzie indziej analizowane są zdjęcia satelitarne
Górnego Śląska. Ostatnio dzięki nim udało się zlokalizować w okolicach Pietrowic Wielkich, powiat raciborski, monumentalne założenie składające się z dwóch
koncentrycznych rowów, które powstało w początkach epoki brązu. W najbliższym
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czasie należy spodziewać się coraz szerszej współpracy z fachowcami zajmującymi
się teledetekcją, dotyczy to zwłaszcza ogromnej przydatności dla badań archeologicznych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego lotniczego skaningu laserowego
(tzw. LIDAR, ang. Laser Detection and Ranging).
Inną płaszczyzną współpracy jest fotogrametria. Jej szczególna rola związana
jest z inwentaryzacją zabytków. Dokumentacja fotogrametryczna coraz częściej jest
wykonywana równolegle do tradycyjnej dokumentacji fotograficznej [np. w trakcie
badań ratowniczych rynku w Gliwicach (ryc. 3), dworu na kopcu w Kozłowie, powiat
gliwicki, czy wielokulturowego stanowiska w Dzielnicy]. Odpowiednie oprogramowanie umożliwia np. na podstawie fotografii obiektów archeologicznych uzyskać
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Ryc. 3. Gliwice, rynek. Ortofotografia
profilu wykopu i bruku uzyskana z serii
poddanych korekcji geometrycznych zdjęć

Ryc. 4. Gliwice, Rynek.
Modele trójwymiarowe
studni
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modele trójwymiarowe o dużej dokładności (ryc. 4). Dokumentacja trójwymiarowa
może być również wykonywana z użyciem odpowiednich skanerów umożliwiających rejestrowanie pojedynczych zabytków, a także całych założeń architektonicznych. Pomiary uzyskiwane z wykorzystaniem skanera 3D mogą mieć zastosowanie na etapie nie tylko dokumentowania zabytków, ale również interpretacji
ich niektórych aspektów. Przykładem tego są m.in. analizy skanowanych narzędzi
kamiennych z neolitu, które wskazują na dużo większą, niż dotąd przypuszczano,
wiedzę ówczesnych ludzi, wykorzystywaną do precyzyjnego wyznaczania miejsca
wiercenia otworów (badania Sebastiana Tyszczuka).
W nieniszczącym odkrywaniu przeszłości szczególną rolę odgrywa współpraca
archeologów i geofizyków. Ma ona długą historię i dotyczy różnych etapów badań:
od wykonywania pomiarów na stanowiskach archeologicznych poprzez ich interpretację aż po konstruowanie odpowiedniej i przystosowanej do badań obiektów
archeologicznych aparatury. Początki ich zastosowania na Górnym Śląsku sięgają lat
70. XX wieku, kiedy wykorzystane były w Dobrzeniu Małym, powiat opolski (Jerzy
Kowalczuk, Andrzej. Marchewka, Andrzej Jarzyna, Janusz Matuszyk, Marek Szybiński
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie). Upowszechnienie metod rozpoznania
geofizycznego w Polsce obecnie staje się powodem wielu nowych, niejednokrotnie
zaskakujących odkryć, które mogą zmienić obraz przeszłości przynajmniej w takim
stopniu i takim zakresie, w jakich dokonało się to wraz z podjęciem szerokopłaszczyznowych badań związanych z programem budowy autostrad w latach 90. XX wieku.
Różne techniki badań geofizycznych opierają się na pomiarze cech fizycznych
powierzchni Ziemi, sięgając swym rozpoznaniem w niektórych przypadkach do
kilku metrów głębokości. Metody te przejęte zostały z geologii, chociaż w wielu
przypadkach, w ciągu ponad 70 lat ich stosowania, uległy wielu zmianom, adaptującym je do potrzeb archeologii. Z grubsza można je podzielić na aktywne,
w których zastosowana aparatura wywołuje zjawisko fizyczne i je rejestruje, oraz
pasywne, polegające na bezpośrednim pomiarze istniejącego zjawiska fizycznego.
Wśród wielu stosowanych w archeologii technik szczególnie przydatne są niektóre
z nich, o czym może świadczyć częstotliwość ich wykorzystywania (tab. 1).
Szczególną popularnością cieszą się metody elektrooporowa, magnetyczna
i georadarowa. Każda z nich ma wady i zalety, które wynikają zarówno z możliwości sprzętowych, jak i rodzaju stanowiska i specyfiki terenu, w którym jest ona
stosowana.
Georadar pozwala stwierdzać nieciągłości w podziemnym układzie nawarstwień, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja obiektów archeologicznych,
przede wszystkim różnorodnych pozostałości architektury i obiektów kopalnianych. Powszechnie stosowany jest na stanowiskach z późniejszych okresów dziejów człowieka. Można również rozpoznać nieczytelne obecnie elementy dawnego środowiska przyrodniczego (np. przebieg starorzeczy). Dzięki badaniom
georadarowym prowadzonym w otoczeniu oraz wewnątrz kościoła Wszystkich
Świętych w Gliwicach (badania pod kierunkiem dr. Wiesława Nawrockiego z Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego) udało się wyznaczyć strefy niejednorodności gruntu, które mogą wskazywać lokalizację niezachowanych do dzisiaj
lub niedostępnych elementów architektonicznych. W otoczeniu kościoła są to
przede wszystkim niejednorodności, które mogą być interpretowane najprawdopodobniej jako miejsca rozebranych ogrodzeń otaczających plac przykościelny
i znajdujący się na nim cmentarz oraz innych obiektów. Jedna z takich niejednorodności zweryfikowana w trakcie badań wykopaliskowych okazała się fundamentem obiektu, który może być interpretowany jako murowany grobowiec.
Badania przeprowadzone wewnątrz kościoła wykazały w nawie obecność fundamentów związanych ze starszą, wcześniej istniejącą w tym miejscu świątynią
oraz pustki wskazujące na istnienie krypt w zakrystii i jednej z kaplic bocznych.
Georadar pomocny był również w badaniach innych kościołów, np. w Lędzinach,
powiat bieruńsko-lędziński, i Poniszowicach, powiat gliwicki. Znajduje on również
często zastosowanie w obiektach obronnych i rezydencjonalnych, pozwalając odkryć różne elementy zabudowy rozebranego dworu na kopcu w Świerklanach
Dolnych (stanowisko 1), zamków w Cieszynie czy Wodzisławiu Śląskim. Jest on
również najczęściej wykorzystywaną metodą geofizyczną na obszarach zurbanizowanych, np. w badaniach miast lokacyjnych, gdzie służy do lokalizacji różnych
obiektów architektury i infrastruktury. Dzięki niemu udało się zlokalizować m.in.
ratusze i elementy zabudowy rynków w Bielsku-Białej, Mikołowie, Toszku oraz
badano przebieg murów obronnych, m.in. w Bielsku-Białej.
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Rodzaje metod geofizycznych
stosowanych w badaniach
archeologicznych i częstotliwość
ich wykorzystania
Tab e l a 1
Rodzaj metody

Pasywna/
Aktywna

Elektrooporowa
Magnetyczna
Elektromagnetyczna
Podatności magnetycznej gruntu
Wykrywacz metali
Georadar
Sejsmiczna
Mikrograwitacyjna
Polaryzacji indukcyjnej
Potencjału samoistnego
Termiczna

Aktywna
Pasywna
Aktywna
Aktywna
Aktywna
Aktywna
Aktywna
Pasywna
Aktywna
Pasywna
Pasywna

Częstotliwość
wykorzystania
w archeologii


 / 
 / 








 – rzadko;  – średnio;  – często

Wg Ch. Gaﬀney, J. Gater Revealing the Buried Past. Geophysics for
Archaeologists, Stroud 2003.

Ryc. 5. Wyniki badań
geofizycznych w Pietrowicach
Wielkich w formie
magnetogramu oraz jego
interpretacja ukazująca
przebieg rowów
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Dużą popularnością wśród archeologów cieszą się metody magnetyczne, polegające na pomiarze zakłóceń naturalnego pola magnetycznego Ziemi. Odkrywane
w wyniku tego rodzaju prospekcji anomalie poddane analizie komputerowej pozwalają określić formę i rodzaj znajdujących się w obrębie stanowisk archeologicznych śladów działalności człowieka. Ta stosunkowo szybka metoda, umożliwiająca
objęcie badaniami w ciągu jednego dnia do kilku hektarów powierzchni, wymaga
od operatorów zachowania „higieny” magnetycznej i może być zastosowana na
terenie pozbawionym współczesnych „zanieczyszczeń” magnetycznych. Wyklucza
to, albo przynajmniej bardzo mocno ogranicza, stosowanie jej na obszarach zurbanizowanych. W sprzyjających warunkach możliwe jest określenie pełnego rozplanowania różnego rodzaju obiektów archeologicznych i elementów infrastruktury
stanowisk. Metoda ta wykorzystywana jest m.in. do rozpoznania wielokulturowego
stanowiska w Dzielnicy. Do 2011 roku przebadano tu geomagnetycznie powierzchnię ponad 6 ha, odkrywając pozostałości kilku faz zasiedlenia. Na szczególną uwagę
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zasługują tu system rowów otaczający jedną z osad neolitycznych oraz charakterystyczny układ jam gospodarczych i posłupowych pozwalających interpretować
je jako relikty tzw. długich domów pierwszych rolników. Niezwykle interesujące
efekty przyniosła weryfikacja kolistego założenia odkrytego na podstawie analizy
zdjęć satelitarnych w Pietrowicach Wielkich. W jej efekcie zarejestrowano założenie
na planie koła, z dwoma koncentrycznymi fosami i towarzyszącymi im obiektami.
Badania te uwidoczniły również liczne obiekty, w tym półziemianki, związane ze
znacznie późniejszymi fazami użytkowania tego terenu (ryc. 5).
Zarówno na etapie prospekcji, jak również w bardziej szczegółowych badaniach
stanowisk archeologicznych niezwykle przydatna jest współpraca z geochemikami.
Dzięki stosowanym przez nich metodom możliwe jest badanie właściwości geochemicznych gleby i podłoża geologicznego, które zmieniają się w wyniku różnorodnej
działalności człowieka. W badaniach tych wykorzystuje się przede wszystkim analizę
zawartości fosforu, który trafia do gleby wraz odpadkami organicznymi i odchodami
zwierząt oraz ludzi, a także metali, głównie miedzi, cynku, rtęci, aluminium i żelaza.
Analiza zawartości fosforu w glebie jako wskaźnika dawnego osadnictwa obejmuje
kilka aspektów. Jednym z nich jest odpowiedź na pytania dotyczące sposobów
wykorzystania powierzchni stanowisk archeologicznych. Niejednokrotnie metody
geochemiczne, ze względu na brak „materialnych” pozostałości działalności ludzkiej
(np. różnych typów artefaktów, warstwy kulturowej), są jedynymi umożliwiającymi
podjęcie badań nad intensywnością eksploatacji niektórych rodzajów obiektów archeologicznych (np. zagród, wnętrz budynków). Drugim aspektem stosowania tej
metody jest możliwość określenia wielkości i zasięgu stanowisk archeologicznych
oraz intensywności ich wykorzystania bez konieczności prowadzenia kosztownych
i niszczących badań wykopaliskowych. Kolejnym aspektem jest wykorzystanie badań zawartości fosforu w celu identyfikacji nowych stanowisk archeologicznych
na obszarach ich przypuszczalnego występowania, w tym zwłaszcza w rejonach,
gdzie tradycyjne metody rozpoznania archeologicznego (badania powierzchniowe,
prospekcja lotnicza) uniemożliwiają ich wykrycie, np. w lasach. Prospekcja geochemiczna (fosforowa) mająca na celu określenie zasięgu stref wykorzystywanych przez
człowieka w lasach niedostępnych dla typowych metod prospekcji archeologicznej
była wykonywana przez Dominika Abłamowicza w związku z planowaną budową autostrady A1. Szeroko zakrojony projekt dotyczący badań fosforowych jest
realizowany w Dzielnicy we współpracy z geochemikami z Uniwersytety Przyrodniczego we Wrocławiu (Urszula Piszcz, Krzysztof Gediga). Określenie ilości fosforu
w próbkach gleby pobranych z regularnej siatki odwiertów, którymi zostało pokryte stanowisko, pozwala określić strefy jego koncentracji, wskazujące na miejsca
gromadzenia odpadów, przetrzymywania zwierząt itp. Równocześnie analizowane
są próbki pobierane z różnych poziomów osadniczych odkrywanych w wykopach
archeologicznych pozwalające bardziej szczegółowo określić sposób wykorzystania
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Ryc. 6. Dzielnica. Schemat prezentacji
danych wykorzystujących możliwości
systemów informacji przestrzennej:
A – rozkład fosforu w glebie,
B – numeryczny model terenu,
C – plan warstwicowy,
D – wyniki badań magnetycznych,
E – zbiór czterech warstw informacji.

przestrzeni przez dawnych ludzi. Otrzymywane wyniki badań wskazują na ogromną
przydatność tego rodzaju współpracy (ryc. 6).
Jeden z podstawowych celów badań archeologicznych, jakim jest określenie wieku źródeł archeologicznych, jest możliwy do osiągnięcia tylko dzięki ścisłej współpracy z przyrodnikami. Podstawowa metoda datowania względnego, tj.
uszeregowania materiałów archeologicznych w sekwencje pozwalające określić
starszeństwo pewnych faktów od innych, została przejęta z geologii i opiera się na
zasadach sformułowanych jeszcze w XVII wieku przez Nicolasa Steno. Są to: zasada
pierwotnej ciągłości, zasada pierwotnej horyzontalności i zasada superpozycji. Ta
ostatnia oznacza, że niezakłócone fakty archeologiczne rejestrowane w niższych
warstwach są wcześniejsze niż w warstwach wyższych, tworząc sekwencję od najstarszych do najmłodszych.
Nowocześniejsze metody, głównie datowania absolutnego (bezwględnego),
pozwalające określić rzeczywisty wiek artefaktów czy wydarzeń, wymagają specjalistycznej wiedzy i odpowiednio przygotowanych laboratoriów, które posiadają
specjaliści różnych nauk.
Szczególną precyzję w określaniu czasu powstania obiektów drewnianych
można osiągnąć współpracując z dendrologami i dendrochronologami. Badają oni
wielkość rocznych przyrostów drzewa, która jest zależna od warunków pogodowych panujących w danym roku. Duże serie ich pomiarów dla różnych gatunków
drzew rosnących w tym samym regionie, oparte na drewnie współczesnym i historycznym umożliwiają budowę sekwencji zmienności grubości słojów, która staje
się modelem odniesienia do określania chronologii próbek drewna pochodzącego
z wykopalisk (ryc. 7). Metoda ta cechuje się dużą dokładnością, pozwala bowiem
określić co do roku moment ścięcia drzewa. Ze względu na stan zachowania drewna metoda dendrochronologiczna najczęściej stosowana jest w odniesieniu do stanowisk średniowiecznych i nowożytnych. W wyjątkowych przypadkach możliwe
jest także datowanie starszych stanowisk. Opracowanie skali dendrochronologicznej dla Górnego Śląska oraz wykonanie setek analiz zabytkowego drewna jest efektem wieloletniej działalności prof. dr. hab. Marka Krąpca i jego zespołu z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzięki ich badaniom uzyskano pozytywne efekty
datowania dużych fragmentów spalonego drewna pochodzącego z wielokulturowej osady w Łanach Małych. Największe serie datowań dendrochronologicznych
pochodzą z wykopalisk prowadzonych w miastach lokacyjnych. Jak wykazały te
badania, na przykład drewno wykorzystane do budowy studni w Raciborzu przy
ul. Rzeźniczej 8 zostało ścięte w XI lub XII wieku. Analizy dendrochronologiczne
wykonane w Bytomiu pozwalają na konfrontację źródeł pisanych i starszych badań archeologicznych z nowymi odkryciami. Na rynku i ulicach przyrynkowych nie
odkryto śladów starszych niż 4. ćwierć XIII wieku, rynsztoki na placu rynkowym
wzmocnione były słupami dębowymi i jodłowymi, z których najstarsze ścięto po
latach 1272 i 1287, a młodsze w większości w 1293 roku, kramy kupieckie lub budy
handlowe wzniesiono z drewna ściętego w większości przypadków w latach 70.
XIII wieku. Nawierzchnia drewniana ulicy Piekarniczej może być datowana najwcześniej na 4. ćwierć XIII wieku (wcześniej wieki XII–XV). Prowadzi to do wniosków, że
miasto lokacyjne powstało w miejscu wolnym od zwartej zabudowy mieszkalnej.
Z późniejszym zagospodarowaniem rynku związane są m.in. podpiwniczone kramy,
które datowane są na koniec XIV i 1. połowę XV wieku oraz koniec XV wieku. Te
rozbieżności są typowymi problemami związanymi z interpretacją datowań dendrochronologicznych. Rozkład datowanych prób w ramach elementów konstrukcyjnych obiektu nie jest interpretowany jako dowód jego powstania w 1. połowie
XV wieku i świadectwo napraw odbywających się w 2. połowie XV wieku. Sugeruje
się raczej, że dranice pochodzą z wcześniej ściętęgo i sezonowanego drewna lub
pochodzą z rozbiórki starszych budynków.
Duża seria datowań dendrochronologicznych pochodzi także z wieloletnich
badań na Starym Mieście w Wodzisławiu Śląskim. Próbki drewna zostały pobrane
podczas badań ulic w zachodniej części miasta, gdzie odkryto przede wszystkim
kilka poziomów nawierzchni, ale również z reliktów zabudowy drewnianej w rejonie probostwa i Parku Miejskiego. Zróżnicowanie gatunkowe drewna wskazuje
na wykorzystywanie jodły, dębu i sosny oraz sporadycznie świerku, przy czym jodła jest wyłącznym gatunkiem drewna ścinanego w okresie nowożytnym. Wyniki
datowań dendrochronologicznych są niejednokrotnie bardzo zaskakujące. Przede
wszystkim zwraca uwagę dużo drewna ściętego przed połową XIII wieku, a więc
zanim nastąpiła proponowana przez historyków lokacja Wodzisławia (ok. 1257 r.).
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Czy może to sugerować, że drewniana zabudowa powstała w tym miejscu długo
przed lokacją miasta? Trudno w tej chwili odpowiedzieć pozytywnie na to pytanie,
tym bardziej że próbki tak datowanych elementów drewnianych pochodzą z wtórnego ich użycia w późniejszych konstrukcjach. Na połowę XIV wieku (ok. 1356 r.) datowane są budynek gospodarczy oraz drewniana ulica odkryte na miejscu obecnego
probostwie. Analizy paleobotaniczne znalezionych tu szczątków roślin wskazują,
że oprócz tych dwóch gatunków wykorzystywano również drewno buka, klonu
i modrzewia. Datowania nowożytne, z wyjątkiem dwóch próbek z fragmentami
konstrukcji drewnianej odkrytej w Parku Miejskim, dotyczą kilku faz budowy nawierzchni drewnianych, z których najmłodsza, zarejestrowana na ulicy Powstańców
Śląskich, powstała w latach 1809 i 1813.
Ogromne możliwości dają również metody datowania bezwzględnego wykorzystujące zjawiska fizyczne związane z rozpadem izotopów pierwiastków promieniotwórczych. Ich powstanie i wykorzystywanie archeolodzy zawdzięczają fizykom.
Do nich należą metody radiowęglowa, potasowo-argonowa i uranowo-torowa. Najpopularniejsza z nich jest metoda radiowęglowa, a zakres jej zastosowania sięga
50000 lat wstecz. Datowaniu poddawane mogą być materiały, które zawierają izotop radioaktywnego węgla pobrany z atmosfery, np. szczątki roślinne i zwierzęce,
które czasami występują również jako domieszka w różnych artefaktach, np. węgle
drzewne w zaprawie i ceramice. Efektem pomiaru próbki w specjalnym laboratorium jest wiek podawany w odniesieniu do 1950 roku, daty przyjętej w międzynarodowej umowie i określanej skrótem BP (before present = do naszych czasów) oraz
przedział niepewności, oznaczany symbolem „±”. Rezultatem takiego oznaczenia
jest wartość zapisywana np. 2350 ± 40 BP. Taka data, nazywana datą radiowęglową
lub datą konwencjonalną, wymaga jeszcze dodatkowej korekty wynikającej z tego,
że w przeszłości zawartość izotopu 14C zmieniała się. Jego zmienność jest przedmiotem wieloletnich badań, na podstawie których konstruowana jest specjalna krzywa
ukazująca oscylację izotopu. Dzięki tej krzywej i przy zastosowaniu odpowiedniego
oprogramowania oblicza się wiek kalendarzowy próbki, nazywany wiekiem kalibrowanym. W efekcie kalibracji nie otrzymuje się konkretnej daty dla próbki, ale
prawdopodobieństwo jej wystąpienia w przedziale czasu, wynikające z niepewności datowania próbki oraz skomplikowanego układu krzywej kalibracyjnej.
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Ryc. 7. Schemat wykonania analizy
dendrochronologicznej opartej
na 4 próbkach drewna

A

0

Ryc. 8. Kalibracja wyników datowania
grobów z cmentarza przy kościele
Wszystkich Świętych w Gliwicach:
A – kalibracje pojedynczych datowań,
B – kalibracja uwzględniająca stratygrafię

1m

B

Jednym z najdłużej istniejących na świecie i renomowanych laboratoriów radiowęglowych jest Zakład Zastosowań Radioizotopów Politechniki Śląskiej w Gliwicach powstały w 1967 roku i kierowany początkowo przez jednego z pionierów
radiochronometrii Włodzimierza Mościckiego, a następnie przez długie lata przez
prof. Mieczysława F. Pazdura, obecnie przez prof. Annę Pazdur. Na przełomie lat
70. i 80. XX wieku uruchomiono tu również laboratorium datowania termoluminescencyjnego.
Z Górnego Śląska pochodzi kilkadziesiąt datowań radiowęglowych z różnych
okresów (np. Dobrzeń Mały, Dzielnica, Dzierżysławice, Gliwice, Kamieniec, Kietlice,
Kietrz, Imielin, Racibórz-Ocice, Łany Wielkie, Świbie, Wodzisław Śląski) wykonanych
zarówno w gliwickim laboratorium, jak również w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym w Poznaniu oraz laboratoriach w Kijowie (Ukraina), Aarhus (Dania)
(ryc. 8).
Ze zjawiskiem radioaktywności związane jest datowanie termoluminescencyjne, służące do określania wieku osadów geologicznych, ceramiki oraz krzemieni.
Zakres jego stosowania sięga 500 000 lat, ale wraz z upływem czasu znacząco
zmniejsza się jego dokładność. Metodą tą określany jest wiek stanowisk związanych
z najstarszymi śladami pobytu ludzi na Górnym Śląsku. Największa seria datowań
pochodzi z wielokrotnie zasiedlanego stanowiska 1 w Dzierżysławiu, powiat głub-
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czycki. Najstarsze ślady pobytu człowieka w tym miejscu wyznacza data o wartości:
180 000 ± 35 000 lat temu (GdTL-348). Datowania z wyższych warstw, w których
odkryto ślady pobytu ludności z ostrzami liściowatymi, mieszczące się w przedziale od 240 000 ± 55 000 (GdTL-341) do 75 000 lat temu (GdTL-351), występujące
w zakłóconej sekwencji, utrudniają właściwe określenie wieku znalezisk. Natomiast
jeszcze późniejsze ślady pobytu ludności kultury szelskiej datowane są na 36 500
± 5 500 lat temu (GdTL-349). Sekwencję tę zamykają podobne daty wykonane zarówno metodą termoluminescencyjną (19 650 ± 2 200 BP), jak i metodą 14C (22 000
± 3 000; Gd-10233).
Niezwykle istotnym aspektem badań archeologicznych jest ocena relacji
człowieka do szeroko pojętego środowiska przyrodniczego. Wzajemne interakcje
człowiek – środowisko badane są przy współpracy z przedstawicielami wielu przyrodniczych dyscyplin naukowych, jak również z zastosowaniem dużej ilości metod
i technik badawczych. Badania dotyczące tych relacji obejmują trzy obszary poznawcze: analizę i ocenę współczesnego stanu środowiska, w którym znajdują się
obiekty archeologiczne, studia paleoekologiczne umożliwiające rekonstrukcję środowiska oraz analizy specjalistyczne obejmujące analizy różnych źródeł pochodzących z badań archeologicznych (np. kości zwierzęcych, makroszczątków roślinnych,
pyłków roślin, owadów, surowców skalnych). Realizacja tych badań wymaga ścisłego współdziałania wielu specjalistów, np. geografów, geologów, geomorfologów,
gleboznawców, hydrologów, petrografów, demografów, palinologów, botaników,
zoologów, ceramologów, metaloznawców.
Kooperacja archeologów z szerokim gronem przedstawicieli nauk przyrodniczych często opiera się na analizie cech współczesnego środowiska naturalnego.
Punktem wyjścia tej współpracy jest kontekst położenia stanowisk archeologicznych. Dzięki temu można określić powody lokalizacji badanego obiektu w konkretnym miejscu przestrzeni, zwłaszcza w relacji do wody naturalnej, walorów
obronnych, kierunku ekspozycji terenu itp. Współczesne ukształtowanie terenu
i przebieg dolin rzecznych jest często podstawą do wyznaczania przebiegu szlaków
komunikacyjnych. Rzadsze są bardziej pogłębione analizy wykorzystujące informacje o współczesnym środowisku. Analiza obecnej budowy geologicznej, występowania potencjalnych surowców możliwych do gospodarczego wykorzystania przez
społeczności z okresu rzymskiego i wczesnego okresu wędrówek ludów pomiędzy rzekami Ostrawicą a Rudą pozwoliła Edelgardzie Foltyn i Marii Fajer powiązać
osadnictwo tych ugrupowań z występowaniem potencjalnych zasobów surowców
ilastych służących w produkcji garncarskiej oraz rud żelaza mogących być podstawą
produkcji metalurgicznej.
W badaniach sposobów gospodarczego wykorzystania bezpośredniego zaplecza stanowisk archeologicznych stosowana jest tzw. analiza terytorium eksploatowanego przez osadę (tzw. site catchment analysis). Uwzględnia ona zróżnicowanie
środowiska przyrodniczego w bezpośrednim otoczeniu stanowiska. Opiera się na
założeniu, że ludzie wykorzystują gospodarczo taki obszar, na którym nakłady czasu i wysiłku nie są duże. Istnieje wiele wersji tej metody, a w przypadku analizy
wybranych stanowisk wczesnośredniowiecznych z Górnego Śląska (m.in. grodów
w Lubomi, pow. wodzisławski, Międzyświeciu, powiat cieszyński, oraz osad wiejskich w Syryni, powiat wodzisławski, i Nędzy, powiat raciborski) przyjęto wydzielenie dwóch kolistych stref poddawanych analizom – strefy 1 km, związanej z bezpośrednim sąsiedztwem osady, będącej strefą pracy, oraz strefy 3 km, określanej
jako strefa działania. W tak wydzielonych strefach analizie poddano ukształtowanie
terenu, budowę geologiczną, zróżnicowanie gleb oraz występowanie innych stanowisk z tego czasu. W efekcie zastosowania tej techniki badawczej stwierdzono,
że analizowane stanowiska położone są na granicy dwóch stref ekologicznych
(wysoczyznowej i dolinnej), co sprzyja prowadzeniu gospodarki rolniczo-hodowlanej, zarówno przez mieszkańców grodów, jak i osad wiejskich. Lokalizacja grodów
uwzględniała także miejsca o walorach obronnych umożliwiających dobrą kontrolę
najbliższej okolicy. Zwrócono również uwagę na występowanie w pobliżu niektórych z nich złóż rud syderytowych, stanowiących surowiec w produkcji hutniczej.
Analiza uwarunkowań geograficznych Katowic pod kątem możliwości wystąpienia osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego wraz z porównaniem jej wyników z danymi historycznymi i archeologicznymi pozwoliła na wyznaczenie stref
atrakcyjnych pod względem możliwości zamieszkiwania i prowadzenia zróżnicowanych form gospodarki. Warto pamiętać, że rejon Katowic, jak również inne części województwa śląskiego, jest silnie przekształcony w wyniku przemysłowej działalności
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człowieka, co znacząco ogranicza prowadzenie badań archeologicznych, przy jednoczesnym, znacznym zagrożeniu nierozpoznanego tu dziedzictwa archeologicznego.
Tego rodzaju studia mogą wskazać miejsca potencjalnego występowania stanowisk
archeologicznych, a tym samym lepiej prognozować ich zagrożenia.
Współpraca archeologów z przedstawicielami nauk o ziemi umożliwia podjęcie prób rekonstrukcji środowiska w przeszłości. Badania tego rodzaju są coraz
częściej podejmowane w związku z badaniami archeologicznymi, a ich celem jest
rekonstrukcja świata, w którym żył dawny człowiek, obejmująca zmiany klimatu,
krajobrazu, szaty roślinnej i świata zwierzęcego oraz jego wpływu na zmiany w otoczeniu przyrodniczym. Przez większą część swej historii człowiek, będąc myśliwym
i zbieraczem, miał niewielki wpływ na zmiany środowiska. Dopiero wraz z pojawieniem się rolnictwa i hodowli zwierząt, a więc początkiem neolitu, rozpoczyna się
okres większych przemian, wywoływanych przede wszystkim przez coraz większą
i zróżnicowaną aktywność gospodarczą ludzi.
Prawdziwą skarbnicą informacji o zmianach środowiska przyrodniczego są
doliny rzek i zbiorniki wodne. Gromadzące się w nich osady z materiałami organicznymi i nieorganicznymi są wielką, nieodkrytą księgą, w której odnotowała
się historia tych przemian. Dodatkowo zapis ten uzupełniony jest przez człowieka,
który osiedlając się najczęściej w dolinach rzecznych lub przy ich krawędziach zostawił także swoje ślady.
Wśród wielu dyscyplin naukowych umożliwiających śledzenie przemian środowiska naturalnego, ale również wpływu działalności człowieka na jego zmianę jest
palinologia. Zajmuje się ona badaniem pyłków roślin i zarodników grzybów. Pyłek
roślin pomimo to, że jest bardzo drobny, jest również bardzo trwały i potrafi przetrwać bardzo długo w osadach geologicznych. Jest również bardzo zróżnicowany,
a na podstawie jego kształtu i wielkości można określić gatunek rośliny. Zliczenie
ziaren pyłków w próbkach kopalnych osadów pozwala ustalić skład gatunkowy
zbiorowisk roślinnych w rejonie miejsca pobrania próbki. Rozpoznanie pewnych
charakterystycznych typów zbiorowisk lub gatunków roślin pozwala również na
datowanie osadów, z których one pochodzą. Ich analiza umożliwia także określenie
przemian klimatycznych.
Pierwsze analizy palinologiczne wykonywane były przed 1945 rokiem przez
badaczy niemieckich m.in. na torfowiskach w Sowinie oraz w dolinie Odry w okolicach Większyc, powiat kędzierzyńsko-kozielski. Analizy serii profili palinologicznych
wykonanych w dolinie Kłodnicy informują nas o przemianach środowiska w tym
rejonie. Wskazują na pojawienie się działalności rolniczej na tym terenie od epoki brązu. Nie pozwalają jednak na określenie intensywności wpływu działalności
człowieka na środowisko. Niewątpliwie jednak wzrost takiej presji łączony jest ze
średniowieczem i gwałtownemu przyspieszeniu ulega wraz z rozwojem przemysłu.
Oprócz profili pyłkowych świadectwem wpływu człowieka na środowisko są
stożki napływowe tworzące się w miejscu wpadania dopływu do głównej rzeki.
Ich powstanie jest efektem procesów erozyjnych gleb, które rozpoczynają się wraz
z pojawieniem się rolnictwa. Badania stożków prowadzone w dolinie Kłodnicy,
Rudy oraz dolinie Psiny, pomiędzy Bolesławiem a Borucinem, dokumentują ich
powstanie w okresie rzymskim i we wczesnym średniowieczu, a także w czasach
późniejszych, co może sugerować, że dotąd zakres wpływu człowieka, a przede
wszystkim odlesień był dość ograniczony.
Badania specjalistyczne wpływu człowieka na krajobraz wydmowy Wyżyny
Śląsko-Krakowskiej wykorzystujące źródła archeologiczne i historyczne, analizy pyłkowe, teksturalno-strukturalne osadów pozwoliły prześledzić rodzaj i zakres ingerencji człowieka w ten typ środowiska. Stwierdzono, że nie była ona wszędzie taka
sama. O ile we wschodniej części Wyżyny ślady oddziaływania człowieka pojawiają
się pod koniec neolitu i intensyfikują się w okresie rzymskim, w średniowieczu
i czasach historycznych, o tyle rozległe obszary wydmowe w dolinie Małej Panwi oraz we wschodniej części Niecki Kozielskiej nie wykazują wyraźnych śladów
udziału człowieka w przeobrażaniu środowiska. Potwierdza to również niewielka
liczba stanowisk archeologicznych w tych dwóch regionach. Wydaje się, że na
tych obszarach znacznie dłużej niż w innych częściach Górnego Śląska przetrwały
społeczności łowiecko-zbierackie, których ingerencja w środowisko była niewielka.
Również w późniejszych czasach nie były to regiony intensywnie wykorzystywane
przez człowieka.
Bardzo liczne ślady w środowisku zostawia nowożytna działalność przemysłowa człowieka. Miał węglowy pojawiający się w osadach wraz z początkiem jego
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przemysłowej eksploatacji w końcu XVIII wieku oraz zmiany koncentracji izotopu
cezu (137Cs), (pojawił się w atmosferze w latach 50. XX w. wraz z rozpoczęciem
pierwszych prób jądrowych, których analizy wykonywano w związku z badaniami
osadów przykorytowych w Grzegorzowicach i Bieńkowicach, powiat raciborski),
pozwalają obserwować zmiany w przebiegu koryta Odry. Chemiczne badania pierwiastków śladowych (cynku, kadmu i ołowiu) w osadach dennych stawów w Kuźni
Raciborskiej i Rudzie Kozielskiej, powiat raciborski, Gaszowicach, powiat rybnicki,
Rybniku-Mośniku oraz w dolinie Małej Panwi pozwoliły stwierdzić, że są one dobrym wskaźnikiem zmian środowiska w efekcie industrializacji.
Oprócz badań przyrodniczych prowadzonych w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych wielorakim analizom poddawane są również różne ekofakty i artefakty
pozyskiwane w trakcie badań wykopaliskowych.
Analiza kości zwierzęcych jest domeną archeozoologów. Kości odkrywane są
w różnych kontekstach osadniczych i grobowych, będąc najczęściej odpadami pokonsumpcyjnymi, czyli śmieciami, ale wykorzystywane również były do produkcji
narzędzi czy też są świadectwem różnych działań rytualnych (ryc. 9). Badając je,
można określić gatunek zwierzęcia, jego wiek, płeć, wielkość, przebyte choroby itd.
Dzięki wielu stosowanym przez archeozoologów metodom można wieloaspektowo badać relacje człowieka do świata zwierząt, w tym procesy oswajania dzikich
gatunków, prowadzące ostatecznie do ich udomowienia i hodowli, ich gospodarczego wykorzystania, czy też znaczenie symboliczne. W sprzyjających sytuacjach
możliwe jest określenie wielkości stada hodowanych zwierząt, wielkości produkcji
mięsnej, profili hodowli (mięsna czy mleczna) itp. Na stanowiskach górnośląskich
stan zachowania szczątków kostnych jest zazwyczaj nie najlepszy. Najstarsze znaleziska pochodzą z plejstocenu i są to zarówno szczątki zwierzęce, którym nie towarzyszą ślady obecności i ingerencji człowieka (np. liczne przypadkowe znaleziska
kości mamutów, nosorożców włochatych i innych), jak i szczątki pochodzące ze
stanowisk ugrupowań łowców i zbieraczy z tego czasu (np. szczątki mamuta i konia
z obozowiska kultury magdaleńskiej w Dzierżysławiu). Niezbyt liczne materiały kostne związane z ugrupowaniami pierwszych rolników i hodowców pochodzą z kilku kolejnych osad w Pietrowicach Wielkich, stanowisko 8. Słabo zachowane kości
wskazują na przewagę ilościową szczątków bydła nad szczątkami świni oraz owcy
i kozy. Gatunki te w kulturze pucharów lejkowatych wzbogacają kości gęsi i konia
oraz jelenia. Bydło w większości przypadków było duże i średnie, reprezentowane
przez osobniki dorosłe, sporadycznie cielęta (dwu- i pięciomiesięczne), a świnie
także dorosłe. Zespół oznaczeń gatunkowych kości zwierzęcych pochodzi ze stanowisk kultury przeworskiej, chociaż również one nie są zbyt liczne, co utrudnia
wnioskowanie. Dominuje w nich bydło nad świnią, przy stosunkowo dużym udziale
konia oraz owcy i kozy. Odkryto także szczątki psów (Obrowiec, powiat krapkowicki,
Opole-Gosławice, Opole-Zakrzów) i ptaków z rodziny kuraków, nie wiadomo, czy
dzikich gatunków czy udomowionego drobiu. Porównanie struktury gatunkowej
zwierząt z osady kultury przeworskiej w Wojnowicach i nieodległej osady kultury
lateńskiej w Nowej Cerekwi wskazuje na istnienie pewnych różnic pomiędzy tymi
stanowiskami, które wynikają nie z uwarunkowań środowiskowych, ale raczej kulturowych. Pewną rolę w gospodarce tych społeczności odgrywało również łowiectwo, polowano głównie na sarnę i jelenia oraz prawdopodobnie dzika.
Również we wczesnym średniowieczu największą rolę w hodowli odgrywało
bydło, a oprócz niego świnia, owca i koza. Analizy pokonsumpcyjnych szczątków
kostnych z Ostrówka w Opolu stały się podstawą do rozważań nad spożyciem
mięsa. Mieszkańcy grodu jedli przede wszystkim wieprzowinę, wołowinę i baraninę. Wieprzowina i wołowina stanowiły równoprawne elementy ówczesnej diety,
przy czym zauważalny jest wzrost znaczenia wieprzowiny w wiekach XII i XIII, co
tłumaczone jest tańszą i szybszą produkcją mięsa wieprzowego w okresie wzrostu
liczby ludności.
Oprócz kości zwierzęcych analizowane są również makroszczątki roślinne
i ich odciski na różnych przedmiotach (polepie, naczyniach itp.). Ich analizą zajmują się archeobotanicy (np. Melania Klichowska, Agata Sady), którzy w efekcie
swoich badań dostarczają informacji do rekonstrukcji warunków życia człowieka
i różnych aspektów wykorzystywania roślin, zarówno gospodarczych, jak i pozagospodarczych (ryc. 10). Analizy archeobotaniczne próbek pochodzących z osad
neolitycznych w Pietrowicach Wielkich wskazują, że wśród uprawianych gatunków zbóż dominuje jęczmień, któremu towarzyszą pszenica w dwóch odmianach
(płaskurka i samopsza) oraz chwasty: kąkol polny i stokłosa żytnia, a także tar-
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Ryc. 9. Pietrowice Wielkie.
Różny stan zachowania zwierzęcych
szczątków w obiektach archeologicznych

Ryc. 10. Dzielnica (stanowisko 17).
Neolityczne szczątki roślin będące
przedmiotem analiz archeobotanicznych

nina. W zespołach kultury przeworskiej oznaczenia gatunków nie są zbyt częste
i uniemożliwiają wyciąganie szerszych wniosków na temat upraw z tego czasu.
W późnorzymskiej osadzie w Ligocie (stanowisko 12), powiat nyski, odkryto odciski pszenicy, prawdopodobnie orkiszu oraz żyta, a w spalonym domu z okresu
późnorzymskiego w Obrowcu (stanowisko 5) znaleziono spalone ziarna głównie
żyta, ale również prosa i grochu. Niezwykle cenny dla tego rodzaju badań jest
ogromny zespół kilkudziesięciu tysięcy szczątków roślin pochodzących z różnych
obiektów odkrytych na grodzisku w Lubomi. Wśród wyróżnionych tu gatunków
zbóż zdecydowanie dominuje żyto zwyczajne, a oprócz niego także trzy gatunki
pszenicy: zwyczajna, płaskurka i orkisz oraz proso zwyczajne, jęczmień zwyczajny
i owies. Odsetek domieszek tych zbóż w próbkach, w których dominuje żyto, nie
przekracza kilku procent. Ten niewielki odsetek sugeruje, że są one niezamierzoną
domieszką związaną ze zbiorami żyta. Kompozycje tych domieszek oraz dodatkowa
obecność chwastów: stokłosy żytniej i kąkolu polnego, wskazują, że jedna z próbek
pochodzi z pola, na którym przed żytem, rosło jare proso, dwie pozostałe próby
obsiewane były wcześniej oziminą. Chwasty dostarczają również wielu innych informacji dotyczących sposobu funkcjonowania upraw. Duża ilość stokłosy żytniej
dowodzi lokalizacji pola w wilgotnym środowisku lub deszczowego roku. Szczątki
nisko rosnących chwastów wskazują z kolei na sposób ścinania zbóż nisko przy
ziemi. W materiałach z późniejszego grodu na Ostrówku w Opolu dostrzeżono
wyraźną tendencję do zmniejszania się znaczenia prosa, dominującego w starszych
warstwach, na korzyść żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. Oprócz zbóż potwierdzona może być tutaj również uprawa lnu i chmielu oraz owoców: czereśni, gruszy,
jabłoni, śliwy, wiśni.
Ważnych informacji dostarczają także analizy spalonego drewna. Do wznoszenia drewnianych konstrukcji wału w Lubomi wykorzystywano przede wszystkim
dąb i jodłę. W konstrukcji jednego ze spichlerzy wykorzystano drewno lipowe,
a w innym, młodszym, dąb, jodłę i wierzbę. W Kamieńcu, powiat gliwicki, w innym
grodzie z tego czasu, szczególną rolę odgrywała jodła, wykorzystywana do budowy
umocnień, obiektów mieszkalnych i gospodarczych oraz służąc za opał. Oprócz
niej w mniejszym stopniu wykorzystywano buk, jawor, jesion, lipę, sosnę i wiąz.
Ogromny potencjał informacji dotyczących życia dawnych społeczności związany jest bezpośrednio z ich doczesnymi szczątkami odkrywanymi na cmenta-
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rzyskach czy też w formie innych, czasami doraźnych, pochówków. Antropolodzy
fizyczni badający wydobywane przez archeologów szczątki kostne mogą dzięki
ciągle rozwijającym się metodom coraz więcej powiedzieć na temat dawnych ludzi.
Już nie tylko nie ograniczają się do określenia płci, wieku w momencie śmierci,
wysokości ciała, wagi czy niektórych przebytych chorób, ale również dzięki odbywającej się na naszych oczach rewolucji biochemicznej potrafią określić ich dietę,
grupy krwi, określić miejsce urodzenia czy nawet kolor oczu i włosów, odtwarzając
tym samym historię pojedynczych osób żyjących setki, a nawet tysiące lat temu.
Przedmiotem badań antropologów na Górnym Śląsku są zróżnicowane materiały pochodzące z różnoczasowych grobów i cmentarzysk. Duża część szczątków
ludzkich odkrywanych zwłaszcza w pochówkach datowanych na czas od epoki
brązu po wczesne średniowiecze poddana była ciałopaleniu, co jednak nie uniemożliwia przeprowadzenia analiz, o czym świadczą opracowania cmentarzysk kultury łużyckiej m.in. z Czarnowąsów, powiat opolski (Brunon Miszkiewicz), Dobrzenia Małego, powiat opolski (Zbigniew Rajchel, Teresa Skarżyńska), Kietrza, powiat
głubczycki (Krzysztof Kaczanowski, U. Sularz), Orzecha, powiat tarnogórski (Barbara
Szybowicz), Samborowic, powiat raciborski (Krzysztof Kaczanowski), Świbia, powiat
gliwicki (Agata Hałuszko, Barbara Szybowicz). Wyniki niektórych z nich były wykorzystywane do oceny stanu biologicznego ówczesnych populacji pochowanych na
tych cmentarzyskach. Wyniki badań wskazują na znaczne podobieństwo pomiędzy
nimi. Wyższe wskaźniki otrzymane zostały dla populacji względnie młodszych (np.
z Kietrza), które zdają się wskazywać, że rozwój gospodarczy w tym czasie miał
wpływ na poprawę struktury żyjącej populacji (ryc. 11).
Znacznie częściej analizowane są materiały z cmentarzysk szkieletowych. Niezwykle interesujące dane pochodzące z badań antropologicznych dotyczyły zmarłych pochowanych na cmentarzu przy kościele Wszystkich Świętych w Gliwicach
(Henryk Głąb, Krzysztof Szostek). Podczas dwuletnich badań wyróżniono tu 163
Ryc. 11. Różne przykłady grobów
szkieletowych: pochówek pasterza kultury
ceramiki sznurowej z Dzielnicy, pochówek
przykościelny z Wodzisławia Śląskiego,
pochówek Erdmanna Leopolda I Promnitza
z krypty w Pszczynie, pochówki na
cmentarzu przy byłym klasztorze
minorytów w Wodzisławiu Śląskim
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pochówki, chociaż zidentyfikowano 254 osobników. Różnica ta wynika z wtórnego pochowania kości pochodzących ze zniszczonych grobów. Wśród zmarłych
dominują osoby dorosłe (65%). Zaznacza się jednak większa umieralność dzieci
w średniowieczu, dotycząca zwłaszcza najmłodszych. Długość życia zwiększa się
w okresie nowożytnym, kiedy późnego wieku, określanego jako senilis, dożyło 8%
zmarłych. Większa jest liczba pochówków kobiet niż mężczyzn, a różnice pomiędzy
obu płciami wynoszą od blisko 5% w średniowieczu do nieco ponad 6% w okresie
nowożytnym. Wśród wielu cech pozwalających ocenić stan biologiczny populacji
wymienić można szacowaną wysokość ciała. Wysokość ciała kobiet w średniowieczu wahała się w przedziale 151–168 cm, a w okresie nowożytnym 146–171 cm.
Mężczyźni ze średniowiecza mierzyli 164–187 cm, a z okresu nowożytnego 163–184
cm. Średnia wysokość ciała kobiet w średniowieczu wynosiła 159,9 cm, a w okresie
nowożytnym 160,4 cm, natomiast mężczyzn odpowiednio 171,6 cm i 172,1 cm.
Pomiary te wskazują na dość znaczną różnicę pomiędzy płciami, wynoszącą w obu
okresach 11,7 cm. Te dane mogą wskazywać na ich stosunkowo dobrą kondycję
biologiczną. Niezwykle ważnych danych dotyczących stanu biologicznego badanej
populacji, jak również jej statusu społecznego i gospodarczego dostarczyły badania
pierwiastków śladowych w zębach. Dzięki nim możliwe jest określenie diety osobników – bar i stront związane są z dietą roślinną, a cynk z pożywieniem pochodzenia zwierzęcego. Zwrócono uwagę na niskie zawartości strontu w zębach dzieci,
czego przyczyną miało być dłuższe karmienie dzieci piersią. Występowanie cynku,
a zwłaszcza wartości wskaźnika Zn/Ca, związanego z pożywieniem mięsnym, wskazuje na większą jego koncentrację u osobników dorosłych, zwłaszcza mężczyzn.
Podsumowując analizy wykonane dla populacji z Gliwic, można stwierdzić, że pod
względem stanu zdrowia, standardów odżywiania i zmian patologicznych cechowała się wyjątkowo dobrą kondycją biologiczną.
Z kolei badania niewielkiej grupy pochówków z cmentarza przy kościele
Świętej Trójcy (pofranciszkańskim) w Wodzisławiu Śląskim pozwalają wnioskować
o bardzo dobrej kondycji pochowanych tu osób, o czym ma świadczyć ich długi
czas życia oraz bardzo wysoki wskaźnik dymorfizmu płciowego (H. Głąb). Niewykluczone, że mamy w tym przypadku do czynienia z pochówkami mieszczańskiej elity
ówczesnego Wodzisławia. Materiał kostny poddano także badaniom biochemicznym, które pozwoliły w trzech przypadkach określić grupę krwi zmarłych. Wyjątkowym znaleziskiem jest czaszka jednej ze zmarłych kobiet z przerostem wewnętrznej
części kości czołowej (hyperostosis frontalis interna), która niewątpliwie powodowała
u niej objawy psychopatologiczne związane z tzw. zespołem czołowym.
Z innego cmentarza wodzisławskiego, zlokalizowanego przy kościele św. Krzyża, pochodzi specyficzny pochówek, w którym zmarła pochowana została w nietypowej pozycji, najprawdopodobniej na brzuchu, i z odciętymi stopami. Analiza
antropologiczna wykazała, że kobieta ta nosi cechy anatomiczne charakterystyczne
dla rasy żółtej (Henryk Głąb).
Oprócz relacji człowiek–środowisko niezwykle istotne są studia nad produkcją
i technologią. Problematyka ta rozwijana jest dzięki współpracy zarówno z przyrodnikami, jak i z przedstawicielami nauk technicznych. Różnorodnym analizom
specjalistycznym poddawane są różne kategorie artefaktów. Dzięki nim możemy
określić rodzaj surowców wykorzystywanych do produkcji, ich pochodzenie, a tym
samym wnioskować o sieci powiązań regionalnych w różnych okresach, które związane były z szeroko rozumianą wymianą, dystrybucją i handlem. Specjalistyczne
opracowania umożliwiają również określenie procesów wytwarzania różnych kategorii przedmiotów i poziomu zaawansowania technologii produkcji. Dzięki temu
w wyjątkowych przypadkach można określić charakterystykę niektórych warsztatów produkcyjnych oraz zdefiniować zakres i wielkość dystrybucji wyprodukowanych przez niego wyrobów.
Zabytki archeologiczne wykonane ze skał i minerałów analizowane są przez
geologów i petrografów, ukształtowała się również specjalna dyscyplina naukowa
– petroarcheologia. Metody przez nią stosowane zostały wykorzystane do badań
nad niezwykle interesującymi surowcami skalnymi – radiolarytami gliwickimi (Eugeniusz Foltyn, Edelgarda M. Foltyn, Jan M. Waga, Leonard Jochemczyk). Wyroby
z tego surowca, wiązane z wytwórczością społeczności łowiecko-zbierackich paleolitu i mezolitu, odkryte zostały w dużej ilości na kilku stanowiskach w okolicach
Gliwic i początkowo klasyfikowano je jako rogowce. W celu określenia faktycznego
rodzaju tych skał oraz lokalizacji miejsc, z których mogły być pozyskane, wykonano
analizy mikroskopowe oraz rentgenograficzne próbek surowców oraz analizę geo-
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logiczną domniemanych miejsc ich występowania. Dzięki temu potwierdzono, że
surowcem tym jest radiolaryt, który może być interpretowany jako lokalny materiał
występujący w złożach pierwotnych Garbu Tarnogórskiego lub pochodzący ze złóż
wtórnych w żwirach sośnicowickich.
Badaniom specjalistycznym poddano również wyroby kamienne wykorzystywane przez mieszkańców wczesnośredniowiecznego grodu w Lubomi (Werner Pierzyna,
Stefan Cebulak). Były to przede wszystkim osełki służące do ostrzenia różnorodnych
przedmiotów oraz kamienie żarnowe i szlifierskie, a także pojedynczy przęślik. Do ich
produkcji wykorzystywano piaskowiec, łupki, mułowiec ilasty i kwarcyt. Część z tych
surowców kamiennych występuje w osadach polodowcowych, także w niedalekim
sąsiedztwie stanowiska. Inne, jak łupki fyllitowe, występują we wschodnich Sudetach,
w rejonie Głubczyc, Głuchołazów i Paczkowa. Podczas nowszych analiz większej serii osełek pochodzących ze stanowisk wczesnośredniowiecznych na Górnym Śląsku
(Edelgarda M. Foltyn, Leonard Jochemczyk) wykorzystano oprócz oznaczeń makroskopowych szerszy wachlarz metod, a wśród nich analizę mikroskopową i metodę
dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD). W efekcie stwierdzono wykorzystywanie
tylko 4 typów skał (łupków fyllitowych, mułowców ilastych, piaskowców i szarogłazów) w przeciwieństwie do szerszego spektrum surowców z tego czasu znanych np.
z Polski Północno-Zachodniej. Pozyskiwane były one najprawdopodobniej w rejonie
Głubczyc i Głuchołazów. Prowadzi to do wniosku, że „zagłębie” głubczyckie do X wieku było głównym rejonem zaopatrywania się społeczności górnośląskich w surowiec
i prawdopodobnie funkcjonowało na zasadzie wyłączności.
W określeniu rodzaju surowca krzemiennego pomocna jest analiza szczątków
dawnych organizmów znajdujących się w jego masie. W bryle krzemienia, z którego wykonano pięściak w Owsiszczach, rozpoznano szczątki mszywiołów (Bryozoa),
igieł gąbek (Porifera) i liliowców (Crinoidea), które pozwoliły określić go jako narzutowy krzemień bałtycki wieku senońskiego.
Najliczniejszą grupą zabytków odkrywanych na stanowiskach archeologicznych datowanych na okresy późniejsze niż paleolit i mezolit jest ceramika. Stąd
długoletnia współpraca archeologów z ceramologami. Jej analiza stylistyczna jest
podstawą warsztatu pracy archeologa. Coraz częściej jednak staje się ona również
przedmiotem badań specjalistycznych, wykorzystujących metody analiz fizykochemicznych. Dzięki nim możliwe jest podjęcie wieloaspektowych studiów dotyczących technologii wytwórczości garncarskiej. Wykorzystując mikroskopowe szlify
cienkie, można scharakteryzować glinę i zastosowane domieszki, rentgenowska
analiza fazowa pozwala badać skład mineralny surowców ilastych, a dzięki analizom
derywatograficznym i dylatometrycznym można określić temperaturę wypalania.
Interesujące wyniki uzyskano w efekcie badań specjalistycznych ceramiki w Raciborza, na stanowisku 54 (Małgorzata Kurgan-Przybylska, Maciej Pawlikowski, Joanna Trąbska). Analizy mineralogiczno-petrograficzne ceramiki sugerują, że naczynia
kultury malickiej wykonane były niestarannie, glina była słabo wymieszana. Jako
domieszkę wykorzystywano przepaloną glinę i węgle. Naczynia wypalono w temperaturze 700–750°C przy niewielkim dostępie tlenu. Szczególne zainteresowanie
wzbudziły jednak naczynia z zachowanymi ornamentami malowanymi. Spośród
nich badaniom poddano fragmenty naczyń ze śladami czerwonej farby. Okazało się,
że są to ochry. Dominujący wśród nich żywy, czerwony kolor był prawdopodobnie
uzyskiwany celowo poprzez wykorzystanie specjalnie selekcjonowanego surowca.
Zidentyfikowany w jej składzie sód mógł być dodany celowo dla uzyskania większej
płynności farby. W jednym przypadku stwierdzono obecność fosforu, który mógł
pochodzić z kości lub szpiku. Oprócz czerwonej farby stwierdzono również ślady
farby białej. Zachowała się ona w postaci niebieskiego nalotu i poddana została
analizie metodą spektrofotometrii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR), która wykazała, że jako pigmentu użyto materiału ilastego z grupy smektytów, a spoiwem były
nieokreślone związki organiczne. Jej szaroniebieski odcień uzyskany został dzięki
dodaniu niewielkiej ilości czarnego pigmentu, np. sadzy. Zaobserwowane na niektórych naczyniach ślady czarnej substancji to resztki traw, szczątki drewna i węgla
drzewnego, ślady okopcenia lub wtarcie substancji organicznej. Tylko w jednym
przypadku możliwe jest ich potraktowanie jako malowanego ornamentu. Badania
te potwierdziły także angobowanie naczyń. Angoba wykonywana była z tego samego surowca, co naczynia. Angobowano poprzez zanurzanie przygotowanego
naczynia w płynnej masie. Analiza metodą angoby i czerwonego barwnika wykazała, że wystąpiły tu ślady takiej samej substancji organicznej, która mogła mieć
znaczenie jako spoiwo organiczne.
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Serię badań specjalistycznych wykonano także dla zróżnicowanych grup naczyń
średniowiecznych z Górnego Śląska (Paweł Rzeźnik, Henryk Stoksik). Skoncentrowano
się na naczyniach grafitowych z grodu w Raciborzu-Ostrogu (XII–1. połowa XIII w.).
Ceramika z domieszką grafitu miała wyróżniać się specjalnymi właściwościami, które
miały wynikać ze spełniania przez nie specjalnych funkcji, np. metalurgia żelaza
i metali kolorowych, produkcja i wykorzystanie chemikaliów, długotrwałe warzenie substancji organicznych, gazów bojowych, soli). Twierdzono także, że jest ona
importowana, będąc świadectwem handlu dalekosiężnego. Wyniki analiz wykazały
jednak, że naczynia te miały przeciętne walory użytkowe, będąc podatnymi na
uszkodzenia mechaniczne i dość nasiąkliwe. Wykonano je z surowców, których
złoża znajdują się w okolicach Raciborza, a domieszka grafitu umożliwiała całkowite
obtaczanie naczyń i wykonywanie dużych egzemplarzy (ryc. 12).
Dzięki współpracy z metaloznawcami badaniom specjalistycznym poddaje się
również wyroby metalowe, a na podstawie obiektów produkcyjnych oraz odpadów
poprodukcyjnych (np. żużla) próbuje się odtworzyć procesy wytwórcze. Studia metaloznawcze obejmują ilościową i jakościową analizę chemiczną, obserwacje metalograficzne oraz pomiary mikrotwardości i twardości materiału. Dużą serię analiz
metalograficznych wyrobów żelaznych z Górnego Śląska przeprowadził Jerzy Piaskowski (m.in. z Nowej Cerekwi, Choruli, Międzyświecia, Lubomi, Bytomia). Uważał on,
że na ich podstawie można niektóre wyroby powiązać z funkcjonującymi w różnym
czasie centrami wytwórczymi. Na podstawie badań przedmiotów z zespołów datowanych na okres rzymski, a pochodzących ze Śląska Opolskiego wyróżnił 3 rodzaje
wykorzystywanego materiału. Pierwszy z nich o wysokiej i bardzo wysokiej zawartości fosforu miał być produkowany w wielu ośrodkach na ziemiach polskich. Drugi
miał pochodzić ze świętokrzyskiego centrum hutniczego. Trzeci, o niskiej zawartości
fosforu i z wtrąceniami żużla, miał być charakterystyczny dla ośrodka opolskiego.
Zwracał on również uwagę na dobrą jakość metalu „opolskiego”, porównywalną ze
„świętokrzyskim”. Produkcja w tym czasie na Śląsku Opolskim jego zdaniem nie była
zbyt duża i nie pokrywała miejscowego zapotrzebowania na żelazo. Oprócz J. Piaskowskiego badania przedmiotów żelaznych z Dobrzenia Małego prowadzili Adam
Mazur i Zbigniew Mazur (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).
O produkcji metalurgicznej świadczą również żużle. Analizy żużli z Międzyświecia wykonane przez J. Piaskowskiego miały wskazywać, że pochodzą one z wytopu wysokofosforowej rudy darniowej. Natomiast z grodu w Kamieńcu pochodzą
żużle niskofosforowe powstałe podczas wytopu w wysokich temperaturach, rzędu
1370–1410°C, a te w Międzyświeciu 1085–1125°C. Z kolei żużle z Dobrzenia Małego
analizowane były przez Elżbietę Nosek z Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
W kilku przypadkach prace archeologiczne prowadzone na Górnym Śląsku
przyjęły formę szerszego programu badań interdyscyplinarnych, łączących archeologię z naukami przyrodniczymi. Tego rodzaju projekty angażujące przedstawicieli
wielu dyscyplin naukowych realizowane były m.in. w związku z badaniami obozowiska łowców z końca epoki lodowcowej w Dzierżysławiu, stanowisko 35 (Bolesław
Ginter, Marta Połtowicz), cmentarzyska i osady w Dobrzeniu Małym, stanowiska
A i B (Eugeniusz Tomczak), kompleksu osadniczego w Łanach Małych (Dominik
Abłamowicz), osady produkcyjnej w Imielinie (Eugeniusz Tomczak), wielokulturowej
osady w Kamieńcu (Dominik Abłamowicz, Jerzy Szydłowski), wczesnośredniowiecznego grodziska w Lubomi (Jerzy Szydłowski).
Dzięki takiej współpracy z geologami (Maciej Pawlikowski), gleboznawcami
(Stefan Skiba), paleontologami (Piotr Wojtal), palinologami (Agnieszka Wacnik), mineralogami (Joanna Trąbska) możliwe stało się odtworzenie środowiska oraz warunków bytowania łowców i zbieraczy zamieszkujących kilkanaście tysięcy lat temu
obozowisko w Dzierżysławiu, stanowisko 35. W określeniu czasu funkcjonowania
tego obozowiska oprócz radiowęglowych oznaczeń wieku (Anna Pazdur z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ale także wykonane w laboratoriach Kilonii i Kijowa), pozwalających je datować na ok. 17000–15000 lat temu, niezwykle pomocne okazały
się badania pyłków roślin w warstwach stanowiska sugerujące jego funkcjonowanie
w chłodnym odcinku późnego glacjału, kiedy w jego otoczeniu rosła roślinność
w typie tundry z krzewami i być może pojedynczymi drzewami (Agnieszka Wacnik).
Wieloaspektowe analizy przedmiotów wykonanych z hematytów (Joanna Trąbska),
w tym wyjątkowych zabytków sztuki mobilnej oraz ozdób, zdają się wskazywać,
że najbardziej atrakcyjne z nich zostały wykonane z surowców nie lokalnych, ale
sprowadzanych z dalszych odległości (Kotlina Kłodzka? Jesioniki?), chociaż na stanowisku podejmowano też próby obróbki lokalnych materiałów. Odkryte szczątki
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kostne upolowanych przez magdaleńskich myśliwych zwierząt to przede wszystkim kości mamuta i konia (Piotr Wojtal).
Szeroki, interdyscyplinarny zespół wziął również udział w badaniach i analizie
materiałów pochodzących z osady produkcyjnej z późnego okresu rzymskiego
w Imielinie, stanowisko 16. Analizie poddano tu otoczenie przyrodnicze stanowiska, gdzie poprzez analizę poszczególnych elementów współczesnego środowiska
przyrodniczego (geologii, geomorfologii, hydrologii, gleboznawstwa, szaty roślinnej, warunków klimatycznych) przedstawiono charakterystykę jego przekształceń
od czasów starożytnych zarówno pod wpływem czynników naturalnych, jak i działalności człowieka (Jerzy Kram). O wykorzystaniu lokalnego środowiska świadczą
przeanalizowane próbki drewna ze studni oraz pieców prażalniczych. Cembrowina studni wykonana była z różnych gatunków drewna (dąb szypułkowy, sosna
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Ryc. 12. Wczesnośredniowieczne naczynia
z Raciborza (A) oraz mikrostruktury
surowca glinianego w świetle odbitym (B)
i przechodzącym (C), termogramy (D, E)
i dyfraktogram (F) próbki 30

pospolita, jodła), natomiast w piecach palono jednym gatunkiem drewna: albo
dębem, albo bukiem (Wiesław Włoch). Analiza odcisków roślin na glinianej polepie
wykazała, że najwięcej z nich to ziarniaki zbóż (głównie pszenicy i jęczmienia, jak
również owsa, chociaż niekoniecznie w formie udomowionej), zdecydowanie mniej
traw oraz nasion i owoców chwastów (np. rdestu, kąkola polnego, bnieca białego,
owsa głuchego), a także pestek maliny lub jeżyny i bzu czarnego (Maria Lityńska).
Opracowanie odkrytych zwierzęcych szczątków kostnych jednoznacznie wskazuje
na ich pokonsumpcyjny charakter. W osadzie spożywano przede wszystkim wołowinę. Oprócz kości bydła odkryto również pozostałości świni, owiec lub kóz, konia
oraz psa. Brak natomiast zwierząt łownych (Piotr Wyrost). W celu wyjaśnienia przeznaczenia licznych pieców prażalniczych odkrytych na tej osadzie analizom poddano 22 próbki pobrane z ich wypełnisk. Analizy objęły badania mikroskopowe ich
składu mineralnego oraz struktury i tekstury, rentgenograficzne, spektralne w celu
oznaczenia zawartości pierwiastków śladowych, a także zmian składu fazowego
zachodzących w porównawczych próbkach. W efekcie tych badań stwierdzono, że
surowcem poddawanym procesowi prażenia był dolomit, który pochodził z okolic
Imielina. Uzyskanym w ten sposób produktem był materiał wiążący: albo wapno
palone (wapno dolomityczne), albo tzw. dolomit kaustyczny (Stefan Cebulak, Marek
Markowiak, Bronisław Ptak). Odkryta w obiektach osady ceramika poddana specjalistycznym analizom (makroskopowym, mikroskopowym, derywatograficznej) wykazuje pochodzenie z różnych (przynajmniej dwóch) ośrodków garncarskich, nie
można wykluczać, że jednym z nich był ośrodek igołomski (Maria Wirska-Parachoniak). Analizy metaloznawcze kilofa, noża i grotu oszczepu wskazują, że mają one
typowe cechy metalu i technologii występującej w kulturze przeworskiej (Jerzy Piaskowski). Poddane analizom petrograficznym osełki, kamienie żarnowe, rozcieracz
i gładzik wykonane zostały z pstrych piaskowców występujących w okolicy Imielina
(Stefan Cebulak). W celu określenia chronologii absolutnej osady wiek określono
metodą 14C (Mieczysław F. Pazdur).
Wieloaspektowego opracowania doczekały się badania ratownicze w Dobrzeniu Małym, przeprowadzone w latach 1971–1975, podczas których odkryto pozostałości cmentarzyska kultury łużyckiej, osady z tego czasu oraz osad kultury przeworskiej z okresu rzymskiego i wczesnośredniowiecznej. Badania specjalistyczne
objęły datowania 14C węgli drzewnych z pieców dymarskich (Włodzimierz Mościcki,
Mieczysław F. Pazdur), prospekcje geofizyczne (Jerzy Kowalczuk, Andrzej Marchewka, Andrzej Jarzyna, Janusz Matuszyk, Marek Szybiński), analizy: metaloznawcze
(Adam Mazur, Zbigniew Mazur), chemiczne żużli dymarskich i grąpi (Elżbieta Nosek), kości zwierzęcych (Piotr Wyrost), antropologiczną (Brunon Miszkiewicz), morfologiczno-geologiczną terenu osady (Adolf Szponar), palinologiczną (Piotr Szczypek),
petrograficzną kamieni żużlowych (Andrzej Grodzicki), dendrologiczną (Stanisław
Brański), węgla drzewnego (Wiesław Włoch), materiałów roślinnych (Maria Lityńska-Zając), petrograficzną zabytków kamiennych (Leonard Jochemczyk), paciorka
szklanego (Teresa Stawiarska) oraz numizmatyczną (Andrzej Kunisz).
Inny projekt miał na celu analizę przyrodniczych uwarunkowań osadnictwa
w dorzeczu Kłodnicy i podjęty został w związku z badaniami wykopaliskowymi
prowadzonymi na wielokulturowej osadzie w Łanach Małych (stanowisko 16). Na
podstawie analizy rzeźby terenu, osadów budujących dolinę, gleb (badania geomorfologiczne, geologiczne i pedologiczne – Ryszard Kaczka, Zbigniew Śnieszko, Krzysztof Wójcicki), pyłków roślin (badania palinologiczne – Małgorzata Nita),
szczątków roślin (badania archeobotaniczne – Wiesław Włoch, Leszek Trząski),
kości zwierzęcych (badania archeozoologiczne – Renata Abłamowicz), ślimaków
(badania malakologiczne), węgli drzewnych (badania antrakologiczne – Wiesław
Włoch, Leszek. Trząski) oraz archeologicznych obejmujących analizy różnych kategorii zabytków i obiektów nieruchomych, a także szerszego kontekstu innych
stanowisk znajdujących się w okolicy podjęto próbę wieloaspektowej rekonstrukcji przemian zachodzących w środowisku na tym obszarze, a także wpływu na
te zmiany człowieka. Stwierdzono dużą różnorodność środowiska związaną m.in.
z rodzajem skał i materiałów budujących podłoże geologiczne. Stwierdzono wyraźne zróżnicowanie pomiędzy prawobrzeżną częścią dorzecza środkowej Kłodnicy
a częścią lewobrzeżną. Korzystniejszymi warunkami cechuje się część północna
(prawobrzeżna), czego potwierdzeniem jest również większa liczba zlokalizowanych
tu różnoczasowych stanowisk archeologicznych. Od tej strony był łatwy dostęp do
wody pitnej, okresowo w sąsiedztwie stanowiska istniał niewielki zbiornik wodny,
który stanowił stały zapas wody. Dolina charakteryzowała się zróżnicowaną roślin-
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nością i typową dla tego środowiska fauną. Pierwotnie w lasach było bogactwo
gatunków drzew, które potwierdzają ich pyłki w osadach geologicznych, jak również węgle drzewne pochodzące z obiektów osadniczych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza. Ukształtowanie
terenu prawobrzeżnej części doliny oraz przydatne rolniczo gleby umożliwiały tu
lokalizację pól i prowadzenie gospodarki rolnej. O tym, co uprawiano, informują
zachowane w próbkach gleby nasiona i ziarniaki oraz odciski zbóż i chwastów na
fragmentach naczyń i polepie. W epoce brązu i wczesnej epoce żelaza dominował jęczmień, który dwukrotnie przewyższał różne odmiany pszenicy i owsa przy
niewielkiej uprawie żyta i prosa, w okresie rzymskim najpowszechniejszy był owies,
były też pozostałe wymienione wcześniej zboża, a we wczesnym średniowieczu
przeważała pszenica, uprawiano także owies, proso i żyto, ale nie jęczmień. Mało
prawdopodobne okazało się wykorzystanie dna doliny dla celów rolniczych, występująca tu żyzna mada uformowała się dopiero w średniowieczu. Niewielka ilość
kości zwierzęcych na stanowisku w Łanach utrudnia scharakteryzowanie tego typu
gospodarki. Można z całą pewnością stwierdzić hodowlę świń oraz owiec lub kóz.
W bezpośrednim sąsiedztwie osady występują płytkie złoża iłów, które – jak wykazały badania specjalistyczne naczyń odkrytych na osadzie – wykorzystywane były
w produkcji garncarskiej. Rejon ten zamieszkiwały niewielkie grup ludzi, a badana
osada mogła być zabudowana najwyżej kilkunastoma gospodarstwami. Ludność ta
żyła w pewnej izolacji, nie prowadząc rozległych kontaktów kulturowych, o czym
świadczy niewielka ilość przedmiotów, które mogły podlegać wymianie i pochodzić z innych obszarów (wymienia się tu jedynie kilka osełek wykonanych ze skał
sudeckich i fragmenty ceramiki siwej prawdopodobnie pochodzącej z Dolnego
Śląska lub Małopolski).
Oprócz przedmiotów ruchomych archeolodzy często odkrywają zabytki nieruchome, będące reliktami domów, obiektów gospodarczych, kultowych itp. Na
ogół – co dotyczy przede wszystkim starszych okresów – zanim pojawiło się budownictwo murowane, dominowały budowle drewniane. Konstrukcje drewniane
zachowują się jedynie w specjalnych warunkach środowiska, a archeolodzy przeważnie mają do czynienia z ich śladami zachowanymi w ziemi. Te formy architektury mogą być rekonstruowane na podstawie analogii do innych, lepiej zachowanych
stanowisk, na podstawie danych etnograficznych oraz wiedzy dotyczącej technik
budowlanych. W tym przypadku nieodzowna jest współpraca z etnografami, architektami, konstruktorami, historykami budownictwa i historykami sztuki. Niezwykle
przydatnym elementem wykorzystywanym w rekonstrukcji technik i formy budownictwa drewnianego są fragmenty glinianej polepy, na której zachowują się odciski
konstrukcyjne. Wielkość i formę budynków próbuje się zrekonstruować najczęściej
na podstawie układu zachowanych w podłożu śladów słupów czy zagłębionych
partii takich obiektów. Na tej podstawie można rozpoznać bardzo charakterystyczne
formy budynków, np. związanych ze społecznościami kultury ceramiki wstęgowej
rytej (np. w Dzielnicy), czy wczesnośredniowiecznych Słowian (np. półziemianka
w Nędzy). Znacznie trudniej rozpoznać obiekty wzniesione w innej konstrukcji niż
słupowa czy plecionkowa, np. zrębowej (przypuszcza się, że w takiej konstrukcji
wzniesiono naziemną część budynku w Nędzy). W szczególnych warunkach na
niektórych stanowiskach archeologicznych zachowują się do dnia dzisiejszego konstrukcje drewniane, umożliwiające dokładne studia nad budownictwem drewnianym. Ze starszych okresów są to przede wszystkim studnie (np. z ułożonych na zrąb
dranic studnia z Imielina). Więcej zachowanych konstrukcji drewnianych znamy
dopiero z wczesnego średniowiecza, zwłaszcza z grodu na Ostrówku w Opolu, ale
również np. z Ostrogu w Raciborzu. Zachowane relikty wskazują na powszechne
stosowanie techniki zrębowej w budownictwie, głównie mieszkalnym. W obiektach
gospodarczych stosowano lżejsze konstrukcje, przede wszystkim plecionkowe.
Drewno było również podstawowym budulcem całej ówczesnej infrastruktury,
w tym komunikacyjnej, jak drogi, mosty (pozostałość mostu wzniesionego w konstrukcji palowo-jarzmowej odkryto w Raciborzu). Konstrukcje drewniane przetrwały
w budownictwie wiejskim i miejskim do czasów nowożytnych. Stopniowo od średniowiecza coraz bardziej upowszechniało się budownictwo murowane.
Badania obiektów architektury murowanej były kiedyś domeną historyków
architektury i historyków sztuki. Obecnie, zwłaszcza w wyniku coraz szerzej prowadzonych badań ratowniczych, architektura staje się obiektem badań archeologicznych, zazwyczaj prowadzonych przez zespoły współpracujących ze sobą
archeologów i historyków architektury. Badania obiektów architektonicznych
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wykorzystują wiele metod i w ich ramach jest wykonywanych wiele czynności.
Analizuje się materiał budowlany (rodzaj, formę, wymiary, rodzaj obróbki, znaki
kamieniarskie itp.), techniki wznoszenia murów, w tym stosowane wątki, rodzaje
spoin i zapraw oraz stratygrafię murów, dzięki której możliwe jest określenie chronologii względnej poszczególnych części obiektu. Bada się styki murów, zaprawy,
tynki wraz z występującymi na ich powierzchni polichromiami. Dzięki odkrywkom
archeologicznym możliwe jest odsłonięcie i przebadanie, w powiązaniu z otaczającymi je warstwami ziemi, zagłębionych w grunt partii budynków, w tym
przede wszystkim fundamentów oraz badanie zniszczonych obiektów lub ich
fragmentów. Badania archeologiczne obejmują bardzo szeroki wachlarz typów
obiektów architektonicznych – od świeckich obiektów mieszkalnych, w tym: kamienic mieszczańskich (np. Bytom, Gliwice), obiektów rezydencjonalnych, jak np.
dwory, pałace i zamki (np. Bielsko-Biała, Bytom, Chudów, Cieszyn, Głogówek, Kamieniec, Kędzierzyn-Koźle, Niemodlin, Opole, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Ujazd),
poprzez obiekty o charakterze komunalnym, jak np. ratusze wraz towarzyszącymi
im obiektami (np. Bielsko-Biała, Bytom, Gliwice, Głubczyce, Mikołów), mury miejskie wraz z bramami (Bielsko-Biała, Bytom, Gliwice, Racibórz, Żory) aż po obiekty
sakralne, jak kościoły i zespoły klasztorne (Bielsko-Biała, Bytom, Cieszyn, Gliwice,
Jemielnica, Opole, Racibórz, Rudy, Wodzisław Śląski).
Kompleksowym programem badań archeologicznych i architektonicznych objęto zespół klasztorno-pałacowy w Rudach. Pozwoliły one na rewizję dotychczasowej wiedzy na temat rozwoju budowlanego tego kompleksu. W wiekach od XIII
do XX wyróżniono kilkanaście faz budowlanych w przeciwieństwie do wcześniej
wyróżnianych trzech. Pięć pierwszych związanych było z kształtowaniem się gotyckiego kościoła i trójskrzydłowego klaustrum. Kolejne łączyły się z niemal ciągłymi pracami budowlanymi prowadzonymi w wiekach XVII i XVIII. Kolejny etap to
czas adaptacji i przebudowy zabudowań klasztornych na pałac książąt raciborskich
w XIX wieku, kiedy prace budowlane również były podejmowane wielokrotnie.
Rozwój obiektu zamykają przebudowy związane z pracami konserwatorskimi prowadzonymi po 1945 roku. Poczynione w Rudach, ale również w Jemielnicy, obserwacje pozwoliły także na pewne uogólnienia i podważenie dotąd funkcjonującej
w literaturze koncepcji (nazywanej „modelem wąchockim”), w myśl której średniowieczne założenia klasztorne, obejmujące kościół i trójskrzydłowe klaustrum, miały
powstawać stosunkowo szybko, w trakcie jednej fazy budowlanej. Okazuje się, że
te średniowieczne inwestycje miały charakter etapowy, a kolejne części składowe
założenia architektonicznego powstawały sukcesywnie, czasami przez dziesiątki,
a nawet setki lat (budowa klaustrum w Rudach trwała ok. 100 lat, a w Jemielnicy
zakończona została w XVIII w.). Badaniom metrycznym poddano cegły w różnych
częściach obiektu. Przeważała cegła sztrycharska, która w różnych częściach obiektu miała różny kształt, różni się wielkością oraz wypałem. Analizie poddano inne
elementy ceramiki budowlanej, np. dachówki, płytki posadzkowe i ścienne, profilowane cegły. Szczególnie cenne są ornamentowane płytki pokryte motywami roślinnymi, geometrycznymi, z wizerunkiem gryfa, przedstawieniem żeńskiego demona
w koronie, które mają analogie w zespołach cysterskich w Szwajcarii, południowych
Niemczech i Dolnej Austrii. Te analogie mogą być interpretowane jako bezpośredni
wpływ artystyczny z terenów przyalpejskich. Niemożliwa jednak okazała się rekonstrukcja wystroju wnętrz klasztoru na podstawie ceramiki budowlanej.
Zazwyczaj archeologia kojarzy się z czasami przed pojawieniem się pisma. To
jej domena, ale coraz częściej zakres jej zainteresowań zbliża się do współczesności.
Archeologia czasów historycznych, która nie może uniknąć konfrontacji z różnymi
kategoriami źródeł pisanych i ikonograficznych, nie może funkcjonować bez współpracy z historykami. Najstarsze źródła pisane dotyczące dzisiejszego Górnego Śląska
są bardzo niejednoznaczne i sprawiają wiele trudności będących często podstawą
licznych kontrowersji (np. znaczenie wzmianek w przekazach starożytnych pisarzy,
kwestie podziału plemiennego we wczesnym średniowieczu). W późniejszych okresach archeolodzy i historycy wpadali w pułapkę dość swobodnego łączenia informacji o wydarzeniach historycznych z obserwacjami i danymi stwierdzonymi w trakcie
wykopalisk (np. łączenie warstw spalenizny ze wzmiankowanymi datami pożarów).
Od dawna wiele kontrowersji interpretacyjnych wiąże się ze spisanym w Ratyzbonie ok. połowy IX wieku Opisem grodów i ziem po północnej stronie Dunaju,
czyli tzw. Geografem Bawarskim. Wymienia on m.in. nazwy plemion górnośląskich
i liczbę znajdujących się na ich terytorium grodów lub osad. Analiza tego źródła
pozwala historykom najczęściej lokalizować plemię Gołęszyców w południowej
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części Górnego Śląska, a Opolan w północnej. Znacznie więcej trudności przysparza rekonstrukcja nazwy i lokalizacja plemienia „Lupiglaa”, które zwykle tłumaczony jest jako Głupie Głowy-Głupczycy i często lokalizowane w rejonie Głubczyc.
Różne propozycje historyków są często wspierane argumentami poszukiwanymi
w źródłach archeologicznych, ale ich wymowa nie jest jednoznaczna. Studia nad
wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym okresu wczesnośredniowiecznego na Górnym Śląsku przeprowadzone przez Dominika Abłamowicza zdają się
sugerować, że istniały tu tylko dwie organizacje plemienne.
Zwiększająca się różnorodność źródeł historycznych powoduje, że zwłaszcza
dla późnego średniowieczna i okresu nowożytnego ich analiza staje się nieodłącznym elementem badań. Niezwykle przydatne w badaniach archeologicznych,
a zwłaszcza w rekonstrukcji zabudowy miast nowożytnych są ich widoki, czyli weduty. Najstarsze z nich pochodzą z XVI wieku. Do najstarszych tego typu wyobrażeń
należy cykl ilustracji powstały podczas podróży Ottona Henryka na przełomie lat
1536 i 1537. Zostały na nich przedstawione takie miejscowości, jak: Głogówek, Koźle, Opole, Toszek, Ujazd. Wątpliwości identyfikacyjne wśród nich wzbudza Bytom,
który na podstawie analizy topografii należy łączyć raczej z Bytomiem Odrzańskim.
Innym często wykorzystywanym cyklem widoków są przedstawienia autorstwa
Friedricha Bernarda Wernera, powstałe w latach 30. XVIII wieku.
Pomimo tego bogactwa źródeł należy jednak zwracać uwagę na ich dużą niejednoznaczność. Do takich problematycznych przykładów należą chociażby próby
lokalizacji rozebranego w średniowieczu zamku bytomskiego. Wskazywano jego
różne lokalizacje, m.in. w rejonie kościoła franciszkanów, w obrębie dzisiejszego
Placu Grunwaldzkiego czy też na zewnątrz murów obronnych, w rejonie bramy
Krakowskiej. Wydaje się, że sprawę przesądziły dopiero wyniki badań archeologicznych prowadzonych na Placu Grunwaldzkim, dzięki którym odkryto relikty fosy oraz
fragmenty murów, a te można najprawdopodobniej łączyć z zaginionym zamkiem.
Pomocne w określeniu czasu powstania obiektów i w innych badaniach podejmowanych przez archeologów mogą być różnego rodzaju inskrypcje. Odkrywane
są niezwykle rzadko i w naszej strefie kulturowej obejmują jedynie późniejsze okresy. Najczęściej są to inskrypcje wykonywane w twardym materiale, mające większe
szanse przetrwania. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odkrycie zabytków
papierowych. Takim niespotykanym znaleziskiem jest relikwiarz, odnaleziony podczas badań cmentarza przy kościele Wszystkich Świętych w Gliwicach, wewnątrz
którego zachowała się kartka z kalendarza liturgicznego z Pragi-Strahova, datowana
na styczeń 1755 roku. Wiele informacji wnoszą sarkofagi, w których pochowano
zmarłych. Przykładem bogactwa informacji są np. sarkofagi właścicieli Pszczyny
pochowanych w krypcie kościoła Wszystkich Świętych. Napisy na jednym z nich
informują o dacie śmierci pochowanej w niej osoby (1620 r.) oraz jej tożsamości (Anna Maria Promnitz). Ten niezwykle kunsztownie zdobiony sarkofag oprócz
innych bogatych treści ideowych przedstawia również dzięki umieszczonym na
burtach herbom genealogię zmarłej. Inny sarkofag, który na podstawie inskrypcji można wiązać z Erdmannem Leopoldem I Promnitzem, zmarłym 18 stycznia
1664 roku, rozstrzyga z kolei spory historyków dotyczące daty jego śmierci i miejsca spoczynku. Z kolei identyfikacja Zygfryda II Młodszego Promnitza ze względu
na brak stosownych inskrypcji na jego sarkofagu możliwa była na podstawie złożonego do trumny brązowego dzwonka z napisem (MARGARETA CATARINA PROMNICE GEBORNE FRIA VON COLOWRAT) identyfikującym jego żonę (ryc. 13).
Wśród nauk pomocniczych historii niezwykle ważną rolę odgrywa numizmatyka. Odkrywane przez archeologów monety są podstawą ich działalności naukowej. Są one powszechnie wykorzystywane do datowania zespołów archeologicznych. Występowanie na nich dat emisji lub często wizerunków osób możliwych
do identyfikacji historycznej pozwala je dokładnie umiejscowić w czasie. Metoda
numizmatyczna ma jednak szereg ograniczeń, wynikających chociażby z niekreślonego czasu ich funkcjonowania w obiegu. Odkrycie zatem monety wyznacza
jedynie dolną granicę datowania kontekstu, w którym została znaleziona, a który
jest młodszy niż jej emisja (tzw. terminus post quem). Na przykład w jednej z jam
śmietniskowych odkrytych w 1999 roku przy ul. Zamkowej w Wodzisławiu Śląskim
odkryto trzy monety: denar koronny Kazimierza Jagiellończyka lub Jana Olbrachta
z lat po 1456 (?) lub 1492–1501, węgierski denar Ludwika II Jagiellończyka lub Jana
Zapolyi z lat 1516–1540 oraz wrocławski halerz miejski Ferdynanda II z roku 1622.
Różnica w datach ich emisji wynosi ponad 100 lat i najmłodsza z nich pozwala go
datować ogólnie na okres po 1622 roku.
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Ryc. 13. Relikwiarz i znajdująca się w nim
kartka odkryte na cmentarzu przy kościele
Wszystkich Świętych w Gliwicach, napis na
sarkofagu Anny Marii Promnitz i dzwonek
odkryty w grobie Zygfryda II Młodszego
Promnitza w kościele Wszystkich Świętych
w Pszczynie

Traktowanie monet jako datowników to tylko niewielka część ich potencjału
poznawczego wykorzystywanego w archeologii. Odkrywane są one w różnorodnych kontekstach: na osadach, w grobach, obiektach kultu, jako pojedyncze znaleziska czy też w formie skarbów. Monety odgrywały zróżnicowaną rolę, będąc
ściśle związane z handlem i wymianą, ale również mają znaczenie symboliczne, związane z osobą i środowiskiem jej emitenta oraz miejscem jej depozycji.
Analiza rzymskich monet odkrytych na Górnym Śląsku pozwala określić okresy
zmienności jej napływu na te tereny, a tym samym może być wskaźnikiem intensywności kontaktów handlowych. Występowanie monet odkrytych w skarbach,
jak również pojedynczych znalezisk z tego czasu wskazuje, że ich napływ miał
miejsce głównie w II i ewentualnie III wieku. Mniej liczne są znaleziska późniejsze
(2. połowa IV w. – 2. połowa VI w.), wskazujące raczej na związki z Bizancjum (np.
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kontrowersyjne skarby z Kończyc i Bielska-Białej). Rozprzestrzenienie pojedynczych znalezisk monet i skarbów jest często podstawą do wyznaczania szlaków
handlowych. Monety rzymskie sugerują, że szlaki te biegły z południa dolinami
Odry i Olzy, wykorzystując naturalne przejścia w rejonie Bramy Morawskiej oraz
Przełęczy Jabłonkowskiej.
W ostatnich latach nastąpiło ogromne poszerzenie wiedzy na temat górnośląskich monet średniowiecznych. Udało się wyróżnić grupę monet emitowanych
na Górnym Śląsku. Szczególną rolę odegrał tu książę raciborski Mieszko, który jako
jeden z pierwszych władców dzielnicowych rozpoczął w latach 1178–1179 bicie
własnych monet. Zauważono także, że w XIII wieku ukształtowała się odrębność
Górnego Śląska, związana z funkcjonowaniem odmiennego systemu monetarnego.
Z czasem kontrolę nad mennicami zaczęły przejmować miasta. Badania wskazują
również, że w mennictwie nie wykorzystywano miejscowych złóż srebra.
Ze sferą symboliczną łączy monety treść widniejących na nich wizerunków.
Niezwykłym bogactwem charakteryzują się monety Mieszka, związane z jego aspiracjami politycznymi, legitymizacją i ideologizacją władzy o symbolice sięgającej
wzorców cesarskich (np. awers: rycerz walczący z lwem, rewers: orzeł lub awers:
postać władcy na tronie, rewers: anioł, prawdopodobnie Archanioł Michał). Znaki
władców na monetach zanikają w ostatniej ćwierci XIV wieku. Monety bite przez
miasta znakowane są ich herbami albo wyjątkowo, jak w przypadku Cieszyna, inicjałem.
Symboliczne znaczenie monet związane jest również z kontekstem ich występowania. Niewątpliwie ofiarne znaczenie, związane z kultem wody, ma zespół kilkuset monet celtyckich i rzymskich odkrytych w rejonie źródła ze śladami cembrowiny w Nowej Cerekwi. Monety odkrywane są również w grobach średniowiecznych
i nowożytnych, chociaż motywacje ich włożenia mogą być różne. Część z nich,
zwłaszcza te zlokalizowane na głowie, w ustach, żuchwie czy dłoniach, mogą być
łączone ze sferą symboliczną i najczęściej są traktowane jako zwyczaj tzw. obola
zmarłych lub obola Charona. Takie znaleziska monet znane są z grobów wczesnośredniowiecznych, np. Opole-Nowa Wieś Królewska (groby 67, 72, 86), ale również
z chrześcijańskich, przykościelnych cmentarzy z późnego średniowiecza i czasów
nowożytnych, np. Gliwice – kościół Wszystkich Świętych, Bielsko-Biała – kościół św.
Mikołaja. Interesujące jest długie, bo sięgające przynajmniej XVII wieku, przetrwanie
tego wywodzącego się z czasów pogańskich obyczaju. Najprawdopodobniej może
mieć to związek z oddziaływaniem kultury ludowej i jej duchowości na normy
działań ówczesnych ludzi.
Współpraca archeologów z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych
jest bardzo długa. W Europie Środkowej szczególnie intensywne związki łączą
historię i archeologię. Początkowo związane to było z identyfikowaniem różnych
ludów wzmiankowanych w źródłach starożytnych ze znaleziskami archeologicznymi. Z czasem uformowała się archeologia kulturowo-historyczna, w ramach której
rozważania etniczne, etnogenetyczne itp. odgrywały ważną rolę, a uzasadnienia
koncepcji zaczęto szukać z wykorzystaniem m.in. metod geograficzno-osadniczych.
To z kolei zapoczątkowało coraz ściślejsze związki z naukami przyrodniczymi. Początek bliższej współpracy archeologów z przyrodnikami sięga czasów przed rokiem 1939. Jednak ich szczególny rozkwit nastąpił od lat 70. XX wieku. Początkowo
współpraca rozwijająca się na poziomie doraźnych ekspertyz stała się podstawą
wieloaspektowych programów badań interdyscyplinarnych łączących archeologię
głównie z naukami przyrodniczymi, ale również humanistycznymi. Obecnie takie
programy stają się codziennością i standardem na różnych typach stanowisk archeologicznych od obozowisk paleolitycznych łowców i zbieraczy po nowożytne
miasta, zamki i pałace.
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Science and technology in the service of archaeology
Summary

The cooperation of archaeologists with representatives of other scientific disciplines has a long tradition. In Central Europe
there has been an especially strong relationship between archaeology and history. With the emergence of culture-historical
archaeology, with its special focus on ethnicity and ethongenesis, to find arguments in support of its principles researchers
turned to methods such as settlement geography. This opened up the way to an increasingly intimate relationship with nature
sciences. In Upper Silesia a closer cooperation of archaeologists with representatives of other disciplines dates from the first
half of the twentieth century, with a heyday from the 1970s onwards. Cooperation, at first in the form of non-regular expert
studies, with time generated a basis for multi-faceted interdisciplinary research projects. Nowadays projects of this sort continue to grow in number and cover diverse types of archaeological site – from the campsites of Palaeolithic hunter-gatherers
to urban sites, castles and palaces of the early modern age.
Cooperation with specialists in nature sciences is particularly intensive. Accurate recording of archaeological finds during
excavation makes it necessary to join forces with specialists in geodesy and cartography, and also, to use remote detection methods and photogrammetry. In non-destructive investigation of the archaeological record a special role is played
by cooperation with geophysicists. Stratigraphy, the basic method for determining the relative age of archaeological finds,
was borrowed from geology. Progressive methods of absolute dating used for determining the true age of artefacts are the
province of specialist laboratories. Precise dating of timber features is possible thanks to cooperation with dendrologists and
dendrochronologists. Thanks to physicists archaeologists can obtain absolute age determinations making use of physical
phenomena such as radioactive isotope decay (radiocarbon, potassium-argon and uranium-thorium dating).
A vital aspect of archaeological research is the interaction of humans with their natural environment. These are studied
in three ways: through analysis and assessment of the ancient environment, one contemporary with the archaeological features, palaeoenvironmental studies which make it possible to reconstruct the environment, and specialist analyses of assorted
environmental data recovered during fieldwork (animal bones, plant macro-remains, plant pollen, insects, lithic resources,
etc.). These studies call for a close cooperation with many specialists: geographers, geologists, geomorphologists, pedologists, hydrologists, petrographers, demographers, pollen specialists, botanists, zoologists, ceramographers, metallographers, etc.
A vast body of potential data on the life of ancient communities is to be found in the skeletal remains recovered from
cemeteries and in the forms of burial when these are submitted for analysis to osteologists.
Other crucial studies focus on production and technology and can be pursued thanks to cooperation with nature scientists and specialists in technical sciences. Different artefact categories are subjected to specialist analyses to determine
their material, area of origin and to reconstruct processes used in manufacturing individual categories of objects and the
level of sophistication of technology. Next to archaeological objects archaeologists discover built structures – the remains of
dwellings, storage pits, sacred sites, etc. Their study requires cooperation with ethnographers, historians of architecture, civil
engineering and art.
Increasingly more often archaeologists are turning their attention closer to the modern period. Archaeology of the
more recent past unavoidably comes into contact with diverse categories of written and iconographic evidence and cannot
function without cooperation with historians, representatives of auxiliary sciences of history and art historians. An important
role is played by numismatics. Coins are useful for dating archaeological assemblages. Linked inextricably with trade and
exchange they had also other uses and a symbolic meaning as well, one associated with their issuer, his environment, place
of deposition, etc.
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część II, red. B. Gediga, Wrocław 2004, s. 9–58, Nicole Lenkow
(rekonstrukcja)

Kurgan-Przybylska, Neolit
1. R. Richter, Ausgrabungen in Ottitz bei Ratibor, „Schlesiens Vorzeit
in Bildd und Schrift”, N.F. Bd. 6: 1912, ryc. 32
2. Małgorzata Kurgan-Przybylska, ŚCDK
3. Marek Krakowski, MR
4. Małgorzata Kurgan-Przybylska, ŚCDK
5. Lidia Rogowicz, MŚ
6. Tomasz Gąsior, MAW
7. Małgorzata Kurgan-Przybylska, ŚCDK
8. Ryszard Sierka, MGB
9. J. Bukowska-Gedigowa, Eneolityczne cmentarzysko ciałopalne
w Pietrowicach Wielkich, pow. Racibórz, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, ryc. 2
10. Ryszard Sierka, MŚO
11. Ryszard Sierka, MŚO
12. Ryszard Sierka, MŚO
13. Ryszard Sierka, MŚO
14. Ryszard Sierka, MŚO
15. Ryszard Sierka, MŚO
16. Ryszard Sierka, MŚO
17. Ryszard Sierka, MŚO
18. S. Nosek, Kultura amfor kulistych w Polsce, Wrocław 1967, ryc. 188
19. Małgorzata Kurgan-Przybylska, ŚCDK
20. Konrad K. Pollesch, MW
21. Ryszard Sierka, MŚO
22. Marek Krakowski, MR
23. Ryszard Sierka, MŚO

Wojciech Blajer, Epoka brązu i wczesna epoka żelaza
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ryszard Sierka, MP
Ryszard Sierka, MŚO
Wojciech Gorgolewski, 1993, ŚCDK
M. Gedl, Frühbronzezeitliche befestigte Siedlung in Jędrychowice
und die Probleme der Nowa Cerekiew-Gruppe in Oberschlesien,
[w:] Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa,
red. M. Gedl, nr VI, Warszawa–Kraków 1985, ryc. 1 – przerys
uproszczony
Urszula Bąk, IA UJ
W. Blajer, Jędrychowice, gm. Branice. Grodzisko II, „Opolski
Informator Konserwatorski” nr 2: 1983, s. 27–33, ryc. 2
E. Kunawicz, Nowa Cerekwia, woj. Opole, „Silesia Anbtiqua” t. 18:
1976, ryc. 18
Tomasz Gąsior, MAW
Wojciech Blajer, ŚCDK
M. Gedl, Kultura przedłużycka, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1975, tabl. IX:2–10
Ryszard Sierka, MGB
Ryszard Sierka, MGB
Jan Chochorowski, IA UJ
Wojciech Gorgolewski, 1993, ŚCDK
Jan Chochorowski, IA UJ
Konrad K. Pollesch, MGB
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17. M. Gedl, Wczesnołużyckie cmentarzysko w Kietrzu (część III),
Kraków 1996, tabl. IV:11
18. Wojciech Blajer, ŚCDK
19. M. Gedl, Kultura łużycka na Górnym Śląsku, Wrocław–Warszawa–
–Kraków 1962, ryc. 6
20. MGB
21. MGB
22. Konrad K. Pollesch, MGB
23. MŚO
24. M. Gedl, Stufengliederung und Chronologie des Gräberfeldes der
Lausitzer Kultur in Kietrz, „Prace Archeologiczne” nr 27: 1979, tabl.
XXXIV–XXXV
25. Wojciech Turkowski, MG
26. Szymon Janiczek, MG
27. Szymon Janiczek, MG
28. Szymon Janiczek, MG
29. Tomasz Szemalikowski, MGB
30. MŚO

Marek Bednarek, Okres lateński
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Marek Bednarek, ŚCDK
MŚO
Marek Bednarek
B. Czerska, Osada celtycka koło wsi Nowa Cerekwia
w powiecie Głubczyce w świetle najnowszych badań, „Studia
Archeologiczne”, t. 7: 1976, s. 97, ryc. 1.
Mirosław Furmanek, 2010, zbiory prywatne autora
Marcin Bogacki, MŚO
Ryszard Sierka, MŚO
Marek Bednarek
Ryszard Sierka, MŚO
Marek Bednarek, 1988, zbiory IAUW
Marek Bednarek, praca doktorska niepublikowana
Marek Bednarek, praca doktorska niepublikowana
M. Gedl, Gräber der Latènekultur in Kietrz, Bezirk Opole,
„Prace Archeologiczne” z. 26: 1978, ryc. 8, tabl. VI
M. Bednarek, Celtycki grób ciałopalny z czworobocznym
obiektem rowkowym w Nowej Cerekwi, gm. Kietrz, woj.
opolskie, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 35: 1993,
ryc. 2 i 3
Ryszard Sierka, MŚO

Grażyna Glanc-Zagaja, Eugeniusz Tomczak,
Okres rzymski i okres wędrówek ludów
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Grażyna Glanc-Zagaja, ŚCDK
MK
MŚO
E. Tomczak, Osada produkcyjna kultury przeworskiej
z późnego okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie,
woj. Katowice, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Archeologia”, z. 13: 1993, ryc. 3
K. Godłowski, Budownictwo, rozplanowanie i wielkość
osad kultury przeworskiej na Górnym Śląsku, „Wiadomości
Archeologiczne” t. 34: 1969, z. 3–4, ryc. 1
Ryszard Sierka, MŚO
MŚO
Marek Maruszak, MŚO
Ryszard Sierka, MŚO
Ryszard Sierka, MGB
Konrad Pollesch, MGB
Jerzy Piekalski, Osada z okresu wpływów rzymskich w Nędzy,
woj. Katowice, „Silesia Antiqua” t. 30: 1988, tabl. XIV
K. Godłowski, Kultura przeworska na Górnym Śląsku,
Katowice–Kraków 1969, ryc. 10
Eugeniusz Tomczak, MGB
G. Domański, Osada z okresu rzymskiego z Opola-Groszowic,
„Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne” t. 1: 1971,
ryc. 40 i 42
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16. J. Szydłowski, Trzy cmentarzyska typu dobrodzieńskiego,
„Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia”
nr 11: 1974, tabl. CXXXI, CXV
17. MŚO
18. MŚO
19. Ryszard Sierka, MŚO
20. Eugeniusz Tomczak zmodyfikował za J. Wielowiejskim, ŚCDK
21. Tomasz Gąsior, MAW
22. Tomasz Gąsior, MAW
23. Tomasz Gąsior, MAW
24. Ryszard Sierka, MŚO
25. MGB
26. Teodor Kubitzek, MŚO
27. G. Raschke, Die Ausgrabung des Fürstengrabes von Ehrenfeld
im Kreise Oppeln, „Altschlesien” Bd. 8: 1939, Abb. 2–3
28. K. Godłowski, L. Szadkowska, Cmentarzysko z okresu
rzymskiego w Tarnowie, pow. Opole, „Opolski Rocznik
Muzealny” t. 5: 1972, tabl. XXIX
29. F. Pfützenreiter, Ein Meisterwerk wandalischer Töpferkunst,
„Altschlesien” Bd. 8: 1939, Abb. 1–7
30. MGB
31. Ryszard Sierka, MGB
32. Ryszard Sierka, MGB
33. Eugeniusz Tomczak, MGB
34. K. Godłowski, L. Szadkowska, Cmentarzysko z okresu
rzymskiego w Tarnowie, pow. Opole, „Opolski Rocznik
Muzealny” t. 5: 1972, ryc. 2
35. J. Szydłowski, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Choruli
pow. Krapkowice, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964, mapa
36. J. Szydłowski, Trzy cmentarzyska typu dobrodzieńskiego,
„Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia”
z. 11: 1974, tabl. CV
37. Theodor Kubitzek, MGB

Krzysztof Jaworski, Wczesne średniowiecze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Krzysztof Jaworski, ŚCDK
Krzysztof Jaworski, ŚCDK
Ryszard Sierka, MŚO
Konrad K. Pollesch, MGB
Ryszard Sierka, MŚO
Ryszard Sierka, MŚO
S. Pazda, Cmentarzysko kurhanowe pod Izbickiem, pow.
Strzelce Opolskie, w świetle dotychczasowych badań
wykopaliskowych, „Studia Archeologiczne” t. 25: 1983, ryc. 13
Ryszard Sierka, MŚO
Wojciech Gorgolewski, ŚCDK
Konrad K. Pollesch, MW
Konrad K. Pollesch, MW
Wojciech Gorgolewski, ŚCDK
C. Buśko, Dwa wczesnośredniowieczne budynki z osady
w Nędzy, woj. Katowice, stanowisko A, „Silesia Antiqua” t. 31:
1989, s. 71–81, ryc. 4
Wojciech Gorgolewski, ŚCDK
A. Pankiewicz, Relacje kulturowe południowego Śląska
i północnych Moraw i Czech w IX i X wieku w świetle źródeł
ceramicznych, „Studia Archeologiczne” t. 43: 2012, tabl. 60
IA PAN
MŚO
MŚO
Ryszard Sierka, IA PAN
Ryszard Sierka, IA PAN
Piotr Krakowski, MR

Krzysztof Wachowski, Lech Marek, Późne średniowiecze
i nowożytność

1. Konrad K. Pollesch, MGB
2. Zofia Jagosz-Zarzycka, MŚC
3. K. Masner, Ein Schmuckfund aus dem Mittelalter, „Schlesiens Vorzeit
in Bild und Schrift” N.F. Bd. 3: 1904, Taf. 1, Fig. 12
4. MN

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

Romuald Turakiewicz, MR
Lech Marek zmodyfikował za J. Widawskim, ŚCDK
Bożena Chorąży, 1997, MB
Marek Krakowski, MR
Marek Krakowski, MR
Arkadiusz Tarasiński, FC
Tomasz Szemalikowski, MGB
Wojciech Gorgolewski, ŚCDK
MGB
Ryszard Sierka, MŚO
K. Masner, Ein Schmuckfund aus dem Mittelalter, „Schlesiens
Vorzeit in Bild und Schrift” N.F. Bd. 3: 1904, Taf. I, Fig. 13, 16
K. Masner, Ein Schmuckfund aus dem Mittelalter, „Schlesiens
Vorzeit in Bild und Schrift” N.F. Bd. 3: 1904, S. 74, Fig. 7, 8
Tomasz Gąsior, MR
Kazimierz Staszków MN
MAW
Marek Krakowski, MR
Ryszard Sierka, MW
Ryszard Sierka, MW
Ryszard Sierka, MGB
K. Masner, Ein Schmuckfund aus dem Mittelalter, „Schlesiens
Vorzeit in Bild und Schrift” N.F. Bd 3: 1904, S. 73, Fig. 1
Ryszard Sierka, MGB
Ryszard Sierka, MŚO
Ryszard Sierka, MGB
Maksym Mackiewicz, MW
Kazimierz Staszków, MN
Marek Krakowski, MR
Ryszard Sierka, MGB
Kazimierz Staszków, MN
Ryszard Sierka, MGB
Ryszard Sierka, MGB
Ryszard Sierka, MW
Marek Krakowski, MR
Ryszard Sierka, MGB
Kazimierz Staszków, MN
Ryszard Sierka, MR
B. Gediga, J. Kolenda, W. Nowaczyk, Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu, [w:] Badania archeologiczne
na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku, red.
E. Tomczak, Katowice 2000, ryc. 11
Ryszard Sierka, MGB
Ryszard Sierka, MW
Ryszard Sierka, MGB
Kazimierz Staszków, MN
Ryszard Sierka, MŚO
Marek Krakowski, MR

Eugeniusz Tomczak, Zarys archeologii do 1944 roku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rudolf Stöckel, 1880, APW
Rudolf Stöckel, 1880, APW
Rudolf Stöckel, 1878, MR
W. Klose, APW
APW
MGB
APW
Georg Raschke, 1923, APW
Georg Raschke, 1926, APW
Georg Raschke, 1925, MŚO
Georg Raschke, 1931, MŚO
Franz Ullrich, Otto Hanske, 1936, MŚO
Józef Kostrzewski, MAP
Theodor Kubitzek, 1936, MGB
1937, MGB
1942, MSO
1941, MŚC
MAW
1909, APW

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Roman Jakimowicz, PMA
Strona tytułowa
Strona tytułowa
1930, MGB
Georg Müller, MGB
MGB
MR
MGB
MGB
F. Geschwendt, Amtliche Kartenzeichen für vorgeschichtliche
Fundstellen, „Altschlesische Blätter” Jg 1: 1926, Nr 8, s. 75
MGB
G. Raschke, Tätigkeitsbericht des Staatlichen Vertrauensmannes für
die kulturgeschichtlichen Bodenaltertümer im Bereiche der Provinz
Oberschlesien. Berichtzeit vom 1. Januar 1934 bis Dezember 1936,
„Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit” Jg. 17: 1941, H. 1–2, Taf. 1:1
Franz Ullrich, 1936, 1937, MŚO
G. Raschke, Tätigkeitsbericht des Staatlichen Vertrauensmannes
für die kulturgeschichtlichen Bodenaltertümer im Bereiche der
Regierungsbezirkes Oppeln und Kattowitz, Provinz Schlesien.
Berichtzeit vom 1. Januar 1940 bis zum 31. Dezember 1940,
„Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit” Jg. 17: 1941, H. 1–2,
Abb. 1
Franz Ullrich, 1937, MŚO
Józef Kostrzewski, MAP
MGB
Okładka
Strona tytułowa
Strona tytułowa
Okładka
MAK
Strona tytułowa
APW
F. Pfützenreiter, Friedrich Hufnagel†, „Nachrichtenblatt für
deutsche Vorzeit” Jg. 18: 1942, H. 5–6
MAP
MGB
Strona tytułowa
Theodor Kubitzek, 1936, MGB
Strona tytułowa monografii
K. Sczodrok, Unserm lieben Dr. Bolko von Richthofen zum
Abschied aus Oberschlesien, „Der Oberschlesier” Jg. 11: 1929,
H. 10
Strona tytułowa
MGB
MGB
Franz Ullrich, MŚO
Georg Raschke, 1929, MŚO
Strona tytułowa
Strona tytułowa
Strona tytułowa
Strona tytułowa
Okładka
Okładka
MGB
MGB
MŚO
APW
APW
MAW

Izabella Wójcik-Kühnel, Elwira Holc, Ewa Matuszczyk,
Muzealnictwo (1945–2012)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MGB
MGB
MGB
MGB
MGB
Zbiory prywatne Elżbiety Szydłowskiej
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Zbiory prywatne Izabelli Wójcik-Kühnel
Ewa Caban, zbiory prywatne autorki zdjęcia
Wojciech Jaromin, MB
MGB
MGB
Tomasz Szemalikowski, MGB
Kazimierz Jaworski, MGB
Kazimierz Jaworski, MGB
Kazimierz Jaworski, MGB
Kazimierz Jaworski, MGB
MGB
Krystian Firla, zbiory prywatne autora zdjęcia
Irena Kontny, zbiory prywatne autorki zdjęcia
Piotr Janik, MG
Szymon Popczyk, MGŁ
Irena Kontny, zbiory prywatne autorki zdjęcia
Dominik Abłamowicz, zbiory prywatne autora zdjęcia
Alicja Płocikiewicz, MK
Kazimierz Staszków, MN
Mirosław Dedyk, MO
Marek Maruszak, MŚO
Marek Maruszak, MŚO
Urszula Rzepiela, MP
Marek Krakowski, MR
Marek Krakowski, MR
Irena Kontny, zbiory prywatne autorki zdjęcia
Eugeniusz Tomczak, ŚCDK
Tomasz Szemalikowski, MCH
Rozalia Wawronowicz, MS
Dominik Abłamowicz, zbiory prywatne autora zdjęcia
MŚO
Izabella Wójcik-Kühnel, MGB
Izabella Wójcik-Kühnel, MGB
Bogusław Chorąży, MB
Bogusław Chorąży, MB
Teodor Kubiczek, MGB
Izabella Wójcik-Kühnel, MGB
Izabella Wójcik-Kühnel, zbiory prywatne autorki zdjęcia
Izabella Wójcik-Kühnel, zbiory prywatne autorki zdjęcia
Dorota Podyma, MGB
Barbara Wincek, MK
Kazimierz Staszków, MN
MŚO
MR
MW
MGB
Izabella Wójcik-Kühnel, zbiory prywatne autorki zdjęcia
Izabella Wójcik-Kühnel, zbiory prywatne autorki zdjęcia
Mateusz Pojman, MGB
Izabella Wójcik-Kühnel, MGB
1974, MGB
Izabella Wójcik-Kühnel, MGB
Izabella Wójcik-Kühnel, MGB
MGB
MGB
M. Sołtys, MK
F. Ullrich, MŚO
MŚO
MŚO
MGB
MGB
Barbara Wincek, MK
Alicja Migdał-Drost, MB
Mateusz Pojman, MGB
FC
Alicja Migdał-Drost, MB
MGB
MGB
Tomasz Szemalikowski, MGB
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Tomasz Szemalikowski, MGB
Teodor Kubiczek, MGB
Izabella Wójcik-Kühnel, zbiory prywatne autorki zdjęcia
MG
MG
MG
Zbiory prywatne Renaty Abłamowicz
MŚ
MŚ
MŚ
Kazimierz Staszków, MN
MO
J. Rakowski, MŚO
MŚO
MŚO
MŚO
MŚO
MŚO
MR
MR
MR
MW
Okładki
Tomasz Szemalikowski, MGB
Tomasz Szemalikowski, MGB
Marian Pawliński, MGB

Jacek Wysocki, Konserwatorstwo (1945–2012)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Okładka
Krzysztof Spychała, WUOZO
Okładka
WUOZO
Klemens Macewicz, WUOZO
Józef Jakubczak, WUOZO
WUOZO
Eugeniusz Tomczak, MGB
Kazimierz Staszków, MN
Marek Krakowski, MR
Marian Pawliński, MGB
Okładka
WUOZO

Jacek Koj, Bogusław Chorąży, Badania powierzchniowe
(1945–2012)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IA UW
Krzysztof Spychała, WUOZO
Jerzy Gołubkow, WUOZK
Jerzy Gołubkow, WUOZK
ŚCDK
Agnieszka Skoczylas, MB
E. Holc, E. Matuszczyk, K. Spychała, Obszar 92–40, „Opolski
Informator Konserwatorski” 1991, s. 116–117
8. Robert Skoczylas, MB

Bogusław Gediga, Instytucje i badacze (1945–2012)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MG
Adam Szczodrak, IA PAN
Bogusław Gediga, IA PAN
IA PAN
Adam Szczodrak, IA PAN
Adam Szczodrak, IA PAN
Okładka
Adam Szczodrak, IA PAN
Adam Szczodrak, IA PAN
Adam Szczodrak, IA UW
Okładka
Bogusław Gediga, IA PAN
Okładka
IA PAN

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Włodzimierz Hołubowicz, IA PAN
Bogusław Gediga, IA PAN
IA UJ
IA UJ
Okładka
IA UJ
Okładka
Okładka
Okładka
Mirosław Furmanek, 2007, zbiory prywatne autora zdjęcia
Jan Chochorowski, IA UJ
Jan Chochorowski, IA UJ
Okładka
Okładka
Okładka
Mirosław Furmanek, IA UW
IA UW
Zbiory prywatne Stanisława Pazdy
IA UW
Bogusław Gediga, IA PAN
Okładka
Adam Szczodrak, IA PAN
Jarosław Bronowicki, Archiwum Zespołu Badań Ratowniczych
IA PAN
Okładka
Mirosław Masojć, Archiwum Zespołu Badań
Ratowniczych IA PAN
Okładka
MGB
Okładka
MW
Okładka
Marta Połtowicz-Bobak, 2008, zbiory prywatne autorki zdjęcia
2007, IA UR

Mirosław Furmanek, Nauka i technika
w służbie archeologii
1. Atlas grodzisk i zamczysk śląskich, oprac. J. Żurowski
i R. Jakimowicz, t. I, Kraków 1939, tabl. I–III.
2. Mirosław Furmanek, 2007, zbiory prywatne autora zdjęcia,
3. Monika Michnik, Joanna Nastaszyc, 2010, MG
4. Mirosław Furmanek, Maksym Mackiewicz, 2010, MG
5. Mirosław Furmanek, IA UW
6. Mirosław Furmanek, IA UW
7. Mirosław Furmanek, MW
8. Mirosław Furmanek, IA UW
9. Maksym Mackiewicz, 2012, IA UW
10. Agata Sady, 2010, IA UW
11. Mirosław Furmanek, 2011, IA UW; Adrian Podgórski, 2006, MW;
Sławomir Kulpa, 2008, MW; Adrian Podgórski, 2006, MW
12. H. Stoksik, Technologia warsztatu ceramicznego średniowiecznego Śląska w świetle badań specjalistycznych i eksperymentalnych,
Wrocław 2007; rys. 69, 71, 72, 166, fot. 59, 60
13. Sławomir Kulpa, MG; Sławomir Kulpa, MW; Małgorzata Grupa,
MW

Opracowanie podkładów kartograficznych – Mateusz Troll.
W opracowaniu podkładów wykorzystano dane wysokościowe
SRTM (SRTM V1, 2004, International Centre for Tropical Agriculture
(CIAT), [w:] CGIAR-CSI SRTM 90m Database: http://srtm.csi.cgiar.
org) oraz Komputerową Mapę Podziału Hydrograficznego Polski,
udostępnioną Śląskiemu Centrum Dziedzictwa Kulturowego przez
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
Opracowanie graficzne tabeli chronologicznej – Nicole Lenkow.
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publikacji, w tym książki Zamek wodzisławski i jego właściciele
(współautor Sławomir Kulpa). Współredaktor jednej książki.
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i współautorka ok. 10 publikacji.

454

Mgr Elwira Holc, archeolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1981). W latach 1981–1993 oraz od 2003 roku do
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(1985). Od 1984 roku pracownik Instytutu Archeologii tegoż
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(VIII–X w.). Redaktor pięciu tytułów.
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Książka Archeologia. Górny Śląsk stanowi podsumowanie bogatego
dorobku archeologii górnośląskiej od jej początków po dzień
dzisiejszy. To również synteza obejmująca wszystkie zagadnienia
związane z archeologią Górnego Śląska w jego historycznych
granicach, bez części należącej do Czech. W czternastu rozdziałach
omówiono pradzieje, średniowiecze i czasy nowożytne, a także
m.in. muzealnictwo i konserwatorstwo. Album jest adresowany nie
tylko do archeologów, studentów różnych kierunków, ale przede
wszystkim do młodzieży szkolnej, nauczycieli i miłośników przeszłości
rekonstruowanej na podstawie zabytków wydobytych z ziemi. Temu
celowi powinny sprzyjać bogata szata graficzna, zwłaszcza liczne,
często unikatowe przedstawienia zabytków, mapki, planiki, rysunki,
wykresy i zasługujące na szczególną uwagę zdjęcia archiwalne.
Autorami książki są archeolodzy z uniwersytetów we Wrocławiu,
Krakowie i Warszawie oraz z różnych instytucji górnośląskich.
Publikacja ta bez wątpienia uzupełni braki na rynku księgarskim
i spełni oczekiwania szerokiego kręgu odbiorców. Należy też żywić
nadzieję, że zainteresuje lokalne społeczności, prezentując im to, co
najważniejsze i najciekawsze w archeologii, oraz dostarczając wiele
materiałów wskazujących na bogactwo kultury w tym regionie.
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